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Voorwoord 
 

Vorig jaar hebben wij als vereniging ons 
50 jarig jubileum gevierd met een prach-
tig symposium. Dit jaar is het 50 jaar ge-
leden dat de mens de eerste voetstap op 
de maan zette en daar stenen opraapte.  
Voor de toekomst en het voortbestaan 
van de vereniging zou het mooi zijn om 
over 5 of 50 jaar weer een symposium te 
kunnen organiseren. Om dat te bereiken 
hebben we nu en in de toekomst leden 
nodig. We zijn allemaal ergens begonnen 
een steen op te rapen, om wat voor re-
den ook; misschien was er wat aan te 
zien qua vorm, structuur of kleur. 
Het is prachtig om te zien dat wanneer 
een peuter begint te lopen deze al bij de 
eerste stapjes een steentje probeert op te 

pakken. Het zou fantastisch zijn om de 
jongeren te interesseren voor geologie. 
Hierbij  doe ik een oproep aan de leden 
om ideeën aan te dragen om jongeren, 
kinderen en kleinkinderen enthousiast te 
maken voor de geologie. 
Dus verzoek ik u om uw steentje bij te 
dragen, hoe klein of groot ook, om de 
geologie voort te zetten en te blijven 
bouwen aan een geologisch mozaïek.  
Om dat te bereiken kunnen wij daar als 
vereniging nu al aan werken. Uw ideeën 
en  reacties zijn van harte welkom. 
Het is eigenlijk zo SIMPEL:  
Sediment,  Ichnologie,  Mineralen,  
Paleontologie  En … Leden !  
 
Gerard Goris, voorzitter   
Mail:  voorzitter.ngv.ww@gmail.com 
 

             
 
  In dit nummer o.a. : 
 

Verslag van de jaarvergadering 
  
Karstverschijnselen in Winterswijk 
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Verenigingsavond 20 december 
Lezing Dennis Voeten, 
“Mesozoïsche reptielen, in drie 
dimensies gevisualiseerd met be-
hulp van röntgenstraling…” 
 
Zeker voor de Werkgroep Muschelkalk 
Winterswijk is Dennis een goede beken-
de en een boeiend en enthousiast spre-
ker, met een grote hoeveelheid kennis. 
Vanzelfsprekend ook wat betreft fossie-
len uit de Muschelkalk. Technisch gezien 
was het onderwerp van deze avond niet 
bepaald gemakkelijk. Maar zoals altijd 
zag Dennis ook nu weer kans om een en 
ander op een – ook voor leken - begrijpe-
lijke manier over te brengen. 
 
Fossielen bieden een erg informatief, 
maar tegelijkertijd ook wel een nogal in-
compleet overzicht van de geschiedenis 
van het leven op aarde. Hoewel evolutie 
een geleidelijk proces is, kunnen nieuwe 
biologische aanpassingen desondanks 
toch vrij plotseling verschijnen. Het ont-
staan van bepaalde evolutionaire aan-
passingen ligt vaak aan de basis van 
nieuwe, soms uitzonderlijke, maar toch 
succesvolle aftakkingen in de evolutio-
naire stamboom. Denk hierbij  bijvoor-
beeld aan de terugkeer van oorspronke-
lijk op het land levende reptielen naar 
het water en de ontwikkeling van vlieg-
kunst bij sauriërs. Om deze biologische 
revoluties goed te kunnen begrijpen, 
moet de anatomie van hun eerste verte-
genwoordigers volledig en betrouwbaar 
in beeld gebracht worden. Weergaven in 
drie dimensies zijn hierbij onmisbaar. 
 
In traditionele paleontologische onder-
zoekstechnieken worden beschadigende 
bemonsteringsmethoden toegepast om 
een meer dan oppervlakkige morfolo-
gische beschrijving mogelijk te maken. 

Maar tegenwoordig kan met fijngevoeli-
ge röntgentechnieken een gedetailleerd 
inzicht worden verkregen in de volledi-
ge anatomie van waardevolle fossielen. 
Dat kan zelfs als deze nog (helemaal) in 
het omringende gesteente verborgen lig-
gen. Hiermee hebben deze - schadeloze - 
visualisatietechnieken hun blijvende in-
trede gedaan. Vooral in vertebraten-
paleontologisch onderzoek. Mettertijd 
zullen ze steeds meer informatie naar 
boven halen die voorheen nog niet be-
schikbaar was. Synchrotron microtomo-
grafie gebruikte zogenaamde “synchro-
tronstraling”, een krachtige vorm van 
röntgenstraling, om interne structuren 
radiologisch zichtbaar te maken. Het ge-
bruik van extreem krachtige straling 
zorgt ervoor dat zelfs de kleinste details 
scherp in beeld worden gebracht. 
 

 
Dennis in z’n werkkamer. Foto: ESRF 
 
Synchrotron microtomografie biedt 
flexibele mogelijkheden voor een be-
trouwbare visualisatie van fossielen en 
vormt op dit moment het krachtigste  
instrument dat binnen de virtuele, drie-
dimensionale paleontologie beschikbaar 
is. Met behulp van synchrotron micro-
tomografie kon de hersenvorm van het 
uitgestorven, in zee levende reptiel     
Nothosaurus marchicus, uit het Midden-
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Trias van de Winterswijkse Steengroeve, 
gereconstrueerd worden. Hoewel de 
Sauropterygia, waartoe de Nothosaurus 
behoort, “slechts” enkele miljoenen jaren 
eerder terugkeerden naar zee, bevatten 
de hersenen van dit dier al verregaande 
aanpassingen tot een mariene levensstijl.                                                                                       
Nothosaurus was duidelijk een gespecia-
liseerde viseter, die zijn prooi vanuit een 
hinderlaag op de zeebodem, van onder-
af, bejaagde. Dergelijke aanpassingen 
lagen ten grondslag aan de succesvolle 
mariene invasie van Sauropterygia in de 
nasleep van de grootste massa-extinctie 
in de geschiedenis van de aarde, die zich 
zo’n 252 miljoen jaar geleden voltrok. 
 

 
Onderzochte Nothosaurusschedel.  
Afbeelding ESRF/Dennis Voeten 
 
Synchrotron microtomografie werd en 
wordt ook gebruikt om de voorpoten 
van de oudste nu bekende vliegende di-
nosauriër te bestuderen. De vleugelbot-
ten van de beroemde Archaeopteryx ble-
ken circa 150 miljoen jaar geleden al be-
langrijke overeenkomsten te vertonen 
met die van moderne vliegende vogels. 
Hun doorsnede lijkt verbazend veel op 
die van op de grond levende vogels;  
deze vliegen namelijk alleen maar inci-
denteel op, om aan roofdieren te kunnen 
ontsnappen. Voorbeelden hiervan zijn 
fazanten en renkoekoeken. Ook bleek 

dat de botten van de Archaeopteryx on-
verwacht veel bloedvaten bevatten, wat 
zou kunnen wijzen op een goed ontwik-
kelde warmtehuishouding en een bijpas-
sende actieve levensstijl. Echter, omdat 
het duidelijk is dat Archaeopteryx de 
sterk aan die vorm van vliegen vlucht 
aangepaste schouderpartij van moderne 
vogels miste, zal toekomstig onderzoek 
moeten uitwijzen hoe dit dier precies in 
staat was om het luchtruim te kiezen. 
         

Archaeopteryx fossiel. 
 
Verdergaande ontwikkelingen in de 
synchrotron microtomografie verschaf-
fen steeds meer mogelijkheden voor wat 
betreft de studie van fossiele gewervelde 
dieren. Dat zorgt er voor dat deze tech-
niek een uitgelezen kans is voor modern 
paleontologisch vertebraten-onderzoek. 
 
 
Verslag: Jan Drent 
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Verenigingsavond 14 januari 
Lezing Edy Kwak, 
Aardmagnetisme 
 
Deze avond zou er eigenlijk een bijeen-
komst zijn van de Afdeling Winterswijk 
en die van Twente gezamenlijk. Omdat 
de spreker, Eric Mulder, zich helaas vlak 
voor de bijeenkomst moest afmelden, 
ging deze ontmoeting niet door.  
Gelukkig kon Edy Kwak ons uit de 
brand helpen. Met een zeer interessante 
lezing over aardmagnetisme. Er waren 
een kleine dertig personen aanwezig.  
De lezing was op de hem zo bekende 
manier gelardeerd met humoristische 
uitspraken en plaatjes en viel heel goed 
in de smaak bij het publiek. 
 

 
 
De lezing begon met een uitleg over 
magnetisme in het algemeen en de ont-
wikkelingen van supermagneten. Ook 
de bijzondere neodymium magneten 
kwamen voorbij. De door Edy meege-
brachte kleine neodymium magneetjes 
(afkomstig uit een harde schijf van een 
computer) waren niet uiteen te trekken 
met handkracht. Heel frustrerend! 
 
Edy belichtte in zijn verhaal heel veel 
kanten van magnetisme:  hoe het werkt; 
soorten magnetisme; de toepassingen;  
de zeer verschillende magneetsterktes;  
en, voor ons geologen extra interessant, 
de belangrijkste magnetische mineralen. 

Ondanks dat vrijwel iedereen over dit 
onderwerp wel het een en ander weet, 
kwamen er toch weer interessante nieu-
we dingen naar voren, zoals de kans op 
een Elfstedentocht in 2020 als gevolg van 
de omkering van de magnetische polen 
van de zon en de daarmee gepaard 
gaande ontwikkeling van zonnevlekken 
en koude winters. 

      
Na de pauze ging Edy verder met het 
aardmagnetisme. Het ontstaan hiervan, 
de plaats van de polen, de ‘ompoling’ in 
het geologisch verleden en het (paleo-
magnetisch) onderzoek hiernaar.  
Zo blijkt er gemiddeld elke 200.000 tot 
300.000 jaar een ompoling van het aard-
magnetisme plaats te vinden! 
 
 
 
De lezing van Edy sloot heel mooi aan 
bij een nog maar onlangs actueel gewor-
den onderwerp, namelijk de versnelde 
verschuiving van het aardmagnetisme 
die momenteel gaande lijkt te zijn …  
De wereld op zijn kop! Moeten we ons  
al zorgen gaan maken? 
 
Verslag: Adam Haarhuis & Edy Kwak 
 

                 



 
5 

 

Jaarvergadering 
Afdeling Winterswijk NGV              
Datum: 11 februari 2019                                                                                                        
 
Aanwezig                                                                                                                                                     
Bestuursleden: Henk Gerrits, Jan Drent, 
Ben Oostendorp en Gerard Goris (Jos 
Lankamp afwezig). Overige leden: 20. 
 
01. Na het welkomstwoord wordt de 
agenda vastgesteld.  
 
02. Mededelingen en ingekomen  
 stukken. 
Jan Drent:  
- Afmelding Willem Peletier, Rigt v.d. 
Kooi, Hans Kroes.  
- De afdelingsbijeenkomst in juni vervalt.                                                                                              
- Koffie/thee is deze avond op rekening 
van het bestuur. 
Will Costers heeft ordners met informa-
tiemateriaal en Eifel-fossielen van  
Henk Oosterink.                                                                                 
 
03. Het jaarverslag van de secretaris over 
2018. U vindt het verslag achterin dit num-
mer van Mozaïek. 
 
04. Jaarverslag 2018 penningmeester.  
Ben Oostendorp geeft uitleg. Het vrij ge-
ringe aantal betalende bezoekers bij het 
Symposium had uiteraard invloed op de 
financiën. Dat geldt eveneens voor de 
rekening van het Komrij College, die 
nogal hoog was. Er moet nog een reke-
ning binnenkomen van de verzekering. 
Ook de begroting voor 2019 wordt be-
sproken. Er hoeft geen contributieverho-
ging te komen. Wel zal er een nieuwe 
laptop moeten worden aangeschaft. Mis-
schien kan dat via de WMW.                               
 
05-09. Begrotingen en de kascontrole-
commissie. Alles is nagekeken en in orde 
bevonden. Secretaris en penningmeester 

krijgen decharge en worden door allen 
bedankt. AnnaWil en Ben Hofs zullen de 
kascontrole ook voor het jaar 2019 doen.                                                    
 
10. Henk Gerrits treedt af als voorzitter 
en Ben Oostendorp treedt af als pen-
ningmeester. Jan heeft als dank voor hun 
inzet een cabaretachtige voordracht voor 
beide heren gemaakt. “Hoe een Gronin-
ger en een Achterhoeker elkaar vonden!”                                                                          
 
11. De benoeming van AnnaWil Rumpt 
van Dokkumburg als nieuwe penning-
meester en Pieter Gaemers als bestuurs-
lid. Zij nemen plaats achter de bestuurs-
tafel. 
 
12. Overige zaken. Verslag van de  
Geologisch toezichthouders. Herman 
Winkelhorst geeft uitleg over de verrich-
te activiteiten. Belangrijk daarbij is de 
goede samenwerking met Sibelco.  
Sibelco is heel tevreden over de gang 
van zaken. Het besproken verslag is achter-
in dit nummer van Mozaïek opgenomen.  
De verslagen van de Werkgroep Zwerfstenen 
en de Werkgroep Muschelkalk Winterswijk 
zijn evenals de Jaarrekening op 8 februari jl. 
reeds aan alle afdelingsleden gemaild. 
 
13. Landelijke zaken. Afgelopen zater-
dag (9 februari jl.) was de Algemene le-
denvergadering van de NGV in Assen. 
Ook hier kwam ter spraken hoe je de 
jeugd zou kunnen stimuleren op geolo-
gisch bied. Op 9 maart activiteiten jeugd, 
in Harderwijk. 
 
14. Verenigingsavonden / activiteiten.    
- Excursie Needse Berg in maart.  
- Excursie Netterden in mei                                      
 
15. Rondvraag.                                                                                                  
- Evaluatie v.h. jubileum symposium; 
een zeer geslaagde dag, maar jammer 
dat er zo weinig afdelingsleden waren!  



 
6 

 

- Er zijn 135 mensen lid van onze afde-
ling. Doorgaans komen er hiervan op de 
vaste maandelijkse verenigingsavonden 
echter maximaal 35. Hoe kan dat?  
Veel wonen er te ver weg, of zijn alleen 
lid vanwege de Werkgroep Muschelkalk. 
- Is het een idee om wat samen te wer-
ken met de KNMV? Of het IVN?                                 
-Willem: Waarom verviel de bijeenkomst 
in juni? 
Met de rondvraag werd de vergadering 
voor de pauze afgesloten.  
 
Na de pauze bracht Dirk Willink ons 
uitvoerig op de hoogte van de situatie 
rondom het bezoekerscentrum bij de 
steengroeve en de plannen met Terra 
Temporalis. Hieronder een puntsgewijze 
verslaggeving, met dank aan Ben Hofs; 
wat overigens ook geldt voor het notule-
ren van de Jaarvergadering.     
 
* Het is de bedoeling dat er een bezoe-
kerscentrum bij de Steengroeve komt. 
* Om een groter museum te ambiëren; 
daarvoor is het nu nog te vroeg. Eerst 
maar eens in het klein beginnen.                                                                         
* Er gaat een lange historie aan vooraf:  
2007 begonnen met de plannen;  
2009 een presentatie voor de Gemeente-
raad van Winterswijk;  
2010 werd gesproken over een haalbaar-
heid van 80.000 bezoekers;  
2011 Landschap Evolutiepark;  
2013 Visiedocument Terra Temporalis; 
2011 - 2018 Convenant, oprichting Stich-
ting Terra Temporalis;  
2016: de betrokken partijen bezig met 
een Ruimtelijk Afspraken Kader (RAK).                                                                 
* Vaststelling van de Toekomstvisie 
Winterswijk.                                                                                             
* Belangrijk is eveneens de relatie met 
het Steengroeve Theater en de Oehoe-
werkgroep. 

* De plannen bespreken met de diverse 
partners en groepen. Ook de Museum-
fabriek wil meewerken. 
* De plaats van het nog te bouwen be-
zoekerscentrum ligt al vast.                                                            
* De noodzakelijke omlegging van de 
huidige weg langs de groeve wordt toe-
gelicht. 
* Voorbereidingen in relatie tot het aan-
tal bezoekers: aankopen van de grond.  
* Het thema van het bezoekerscentrum 
en eventueel het toekomstige museum: 
Met name het verhaal van de aarde en 
de rol van de mens daarin.                                                                                                     
* Het ontwerp: Dirk laat de plannen zien 
van het bezoekerscentrum 
* Eventueel ook gerenommeerde musea 
als Naturalis en Twentse Welle inschake-
len.  
* Financiën: Hoe realiseren en exploite-
ren? De financiering wordt geregeld met 
verschillende partijen. De exploitatie zal 
gedeeltelijk plaatsvinden met vrijwil-
ligers en wordt met name gefinancierd 
door horeca-inkomsten, museumwinkel 
en entreegelden.                                                                                                                                                             
* Activiteiten: Rondleidingen, Universi-
teit van Ratum, paleontologisch lab,  
‘Pyriet zoeken’.                                                                                                                                      
* Discussie over de haalbaarheid van 
genoemd bezoekersaantal, parkeergele-
genheden en het vervoer vanaf en naar 
het station.                                                                                         
* Toekomstvisie: In 2019 beginnen met 
bouwen en in 2020/2021 opening bezoe-
kerscentrum. Kosten ca. 3,3 miljoen euro. 
* Vragen: 
Schakelt men Winterswijkse bouwmaat-
schappijen in? Lokale ondernemers? 
Komt er een prepareerplek?                                                                                        
N.B. Vrijwilligers!! Collectiebeheer. 
Bruikleenverstrekkers. Museumpas.  
Hoe is de rol van zwerfstenen, e.d.?  
De Gerrit Griffioenroute. 
 
Verslag: Ben Hofs
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Verenigingsavond 11 maart 
Lezing Gerard Doornbos, 
De Needse Berg 

 
Gerard besteedde in zijn lezing niet al-
leen aandacht aan de geologie van de 
Needse Berg, maar ook aan andere as-
pecten van dit interessante Achterhoekse 
gebied. Vanzelfsprekend vormden de 
bijzondere aardkundige waarden wel de 
hoofdmoot van zijn verhaal. Hieronder 
volgt een korte uiteenzetting van het 
onderwerp. Uitgebreider is het verslag 
van de hierop volgende excursie onder 
leiding van Gerard Doornbos naar de 
Needse Berg (zie blz. ***). 
 
De Needse Berg betreft een circa vijftien  
meter hoge stuwwal (ca. 30 m +NAP)  
in het noorden van de Achterhoek. Deze 
heuvel maakt deel uit van een complex 
van stuwwallen dat gevormd is tijdens 
de voorlaatste ijstijd. De Needse berg is 
onder andere bekend om de winning 
van de zogenaamde 'Needse Klei’ uit het 
daarnaar vernoemde ‘Needien’ intergla-
ciaal. Deze klei is in het Holsteinien-
Cromerien (tijdvakken in het Midden-
Pleistoceen) door de toenmalige Rijn af-
gezet. Deze rivier volgde in die tijd een 
noordelijke route richting de huidige 
Waddenzee. Rijn-kleien uit interglacia-
len zijn in ons land slechts op schaarse 
plekken bewaard gebleven en ze zijn 
nauwelijks ontsloten. Mede daarom 
vormt de Needse Berg een belangrijke 
locatie voor studies naar midden Pleisto-
cene (rivier-) afzettingen. 
 
De Needse Klei bevat ook fossielen, zo-
als de zoetwaterslak Viviparus diluvianus. 
Bekend is de vondst van een kies van 
een 'bosolifant' Hesperoloxodon antiquus. 
Dit fossiel is verzameld en beschreven 
door Adriaan Buter. 

         
Naast de Pleistocene sedimenten vinden 
we in de Needse Berg tevens (onder an-
dere) tertiaire kleien en vooral zand uit 
het Mioceen. Dat laatste betreft de For-
matie van Breda. In deze mariene afzet-
tingen zijn schelpen, haaietanden en 
walvisbotten aangetroffen. Onder de 
Formatie van Breda ligt materiaal uit het 
Oligoceen: de Formatie van Rupel. 
 

 
 
De verspreide groeves in de Needse 
Berg stammen uit de 19e en 20e eeuw. 
We vinden de restanten hiervan vooral 
aan de westkant van de stuwwal. In eer-
ste instantie betrof de winning met name 
de reeds genoemde Needse Klei, maar 
later won men ook het Miocene zand.  
De Needse Klei werd gebruikt voor de 
productie van bouwstenen, dakpannen 
en tegels. Het Miocene zand gebruikte 
men vanaf de jaren '20 als vormzand in 
de ijzergieterij. In enkele groeves werden 
spoortjes aangelegd voor transport van 
het gewonnen materiaal. Rond de Twee-
de Wereldoorlog verminderde de win-
ning en sinds 1968 zijn de groeves defini-
tief gesloten. Vandaag de dag zijn de res-
tanten van de meeste groeves nog zicht-
baar in het landschap. Sinds 1995 is er 
een geologische wandelroute langs deze 
oude groeves. Gerard Doornbos zal voor 
onze afdeling een excursie leiden naar 
deze geologische bezienswaardigheden. 
  
Verslag: Adam Haarhuis 
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Verenigingsavond 8 april 
Lezing Noud Peters, 
Liesel en Mill: Twee Brabantse 
hotspots, ‘bekend en geliefd’. 
 
Samen met zijn echtgenote was Noud 
vanuit Brabant naar Winterswijk geko-
men voor zijn lezing over Liessel en 
Mill-Langenboom; twee geologische hot-
spots, waar veel verzamelaars hebben 
gezocht. Helaas is dat nu verleden tijd 
geworden. Op een boeiende, begrijpelij-
ke en enthousiaste manier bracht hij zijn 
kennis aan ons over. Dankzij bekendma-
king in plaatselijke kranten, waren er dit 
keer ook een aantal gasten aanwezig. 
  
In de collectie Natuur van het Klok en 
Peel Museum in Asten bevinden zich 
talrijke fossielen die zijn gevonden in 
Liessel. Ze werden ooit opgebaggerd en 
later opgezogen uit de ondergrond van 
de Brink op het terrein van de kalkzand-
steenfabriek Hoogdonk B.V. Veel van 
dat fossiele materiaal is te bezichtigen in 
de vitrines in het museum en deels is het 
opgeslagen in het depot. Samen vormen 
deze vondsten een belangrijke bron van 
informatie over het prehistorische verle-
den van dit deel van Nederland. 
 
“Brabant tussen Walvissen en Masto-
donten” is de titel van het boek, ge-
schreven door de spreker van vanavond, 
waarin dat verleden tot leven komt.  
Dit prachtige boek verscheen in 2009 als 
gezamenlijke uitgave van het museum in 
Asten en het Oertijd Museum (De Groe-
ne Poort) in Boxtel. Want ook in dat Oer-
tijdmuseum is veel verzameld Liessel-
materiaal terechtgekomen en ook daar 
worden Liesselse fossielen geconser-
veerd en tentoongesteld. In Boxtel is bo-
vendien veel fossiel materiaal bijeenge-
bracht uit een tweede zandwinning in 

Brabant, namelijk groeve de Kuilen in 
Mill-Langenboom. Ook in die zandwin-
ning zijn jarenlang, net als in Liessel,  
fossielen verzameld. 
 

 
 
Hoogdonk en de Kuilen  
Twee vergelijkbare vindplaatsen,  
maar vertellen ze hetzelfde verhaal ? 
 
Zandwinning Hoogdonk en zandwin-
ning de Kuilen (zie luchtfoto’s op de 
volgende pagina) liggen beide op de 
Peelhorst. Omdat er tussen de twee loca-
ties duidelijke overeenkomsten zijn, 
maar toch ook wel een aantal verschil-
len, leek het me zinvol om beide locaties 
eens kort met elkaar te vergelijken.  
Dat biedt dan tevens de gelegenheid om 
enkele resultaten toe te lichten van we-
tenschappelijk paleontologisch onder-
zoek naar fossielen uit deze regio, dat de 
afgelopen jaren heeft plaatsgevonden en 
van onderzoek dat nog gaande is. 
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Liessel, zandwinning Hoogdonk in 2007. 
 
Op beide locaties gaat (ging) het om een 
onder-water-winning waarbij zand op-
gebaggerd of opgezogen wordt. Die 
werkwijze heeft tot gevolg dat alle fos-
sielen uit hun oorspronkelijke plek van 
afzetting worden verwijderd en boven-
water worden gehaald. Daarmee zijn het 
ex-situ vondsten, zonder stratigrafische 
context. Een gegeven dat de interpretatie 
van het (ook in datering) uiteenlopende 
materiaal behoorlijk bemoeilijkt. 
 

Mill-Langenboom, de Kuilen in 2008. 
 
Opbaggeren of opzuigen van zand (met 
daarin fossielen) is één ding; de fossielen 
moeten wel door iemand gevonden 
worden! In Liessel gebeurde dat door 
een paar mensen die toegang hadden tot 
het fabrieksterrein van Hoogdonk B.V.; 
in Mill was het aantal fossielenzoekers 
veel groter, omdat de toegankelijkheid 
van het terrein veel vrijer was.  

De opbrengst aan fossielen in Mill was 
daarom ook navenant groter, maar de 
vele vondsten zijn daardoor ook ver-
spreid geraakt over een enorm aantal 
verzamelaars. Slechts een klein deel 
kwam in een museum terecht. Voor 
Liessel geldt dat er relatief minder is ge-
vonden maar dat wat er gevonden is wel 
grotendeels in musea (in Asten in Boxtel) 
terecht is gekomen. 
 
De Peelhorst is een aardschol in het 
breukengebied in Zuid-Oost Nederland, 
die wat opgeheven is ten opzichte van 
andere schollen als er in het verleden 
langs de breuklijnen tektonische activi-
teit was. Gevolg daarvan is dat op beide 
locaties oude aardlagen vrij dicht onder 
de oppervlakte liggen. Laat-miocene, 
pliocene of pleistocene lagen waarin fos-
sielen begraven kunnen zijn, bevinden 
zich op “bereikbare” diepte, al op 10, 15 
of 20 meter onder de oppervlakte. 
 
Gedurende de laatste 10 miljoen jaar is 
ook het zeeniveau van de Noordzee aan 
schommelingen onderhevig geweest: 
soms steeg het zeeniveau (transgressie), 
soms daalde het (regressie). Over deze 
lange tijd als geheel beschouwd, is de 
kustlijn van deze zee naar het noordwes-
ten opgeschoven en was er dus al met al 
meer sprake van regressie dan van 
transgressie (zie afbeeldingen op de vol-
gende pagina). Gedurende de ijstijden in 
het Pleistoceen viel de Noordzee zelfs 
voor een groot droog. 
 
Fossielen zijn resten van planten of die-
ren, die na hun dood in de bodem te-
recht zijn gekomen en bewaard zijn ge-
bleven omdat er ter plekke sedimentatie 
plaatsvond. En dat is met name het geval 
in zeebodems of in andere waterbodems. 
Op het land is de kans op fossilisatie veel 
geringer, want daar zullen de fossiele 
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resten en het bodemoppervlak juist eer-
der eroderen. De locaties Liessel en Mill-
Langenboom hebben wat deze geolo-
gische processen (sedimentatie en erosie) 
betreft een verleden, dat op de twee 
plaatsen deels hetzelfde is, maar deels 
ook niet. De geologische periodes waar-
uit de fossielen in Liessel, maar ook in 
Mill-Langenboom stammen, beslaan 
grofweg de laatste 10 tot 11 miljoen jaar. 
Dat betekent dat ze afkomstig kunnen 
zijn uit het Laat-Mioceen (11-6 miljoen 
jaar), het Plioceen (6-2,6 miljoen jaar) of 
het Pleistoceen  
(2,6 miljoen tot 10.000 jaar geleden).  
Het Holoceen, de periode na de laatste 
ijstijd, vanaf 10.000 jaar geleden tot nu, 
speelt in dit fossielenverhaal geen noe-
menswaardige rol. 
 
In het Laat-Mioceen (zeg voor het gemak 
10 miljoen jaar geleden) vond op beide 
locaties sedimentatie plaats. Ze lagen in 
zee (zie afbeelding rechtsboven), er werd 
groenzand afgezet (glauconiet-houdend 
zand dat uitsluitend ontstaat in een ma-
riene omgeving!) en daarin werden fos-
sielen opgehoopt en bewaard. Het gaat 
om  resten van allerlei zeedieren: walvis-
sen, zeehonden, schelpdieren enz. Maar 
tegen het einde van het Mioceen en in 
het begin van het Plioceen veranderde 
de situatie. Liessel begon geleidelijk aan 
droog te vallen, Mill nog niet. Als gevolg 
hiervan worden in Mill resten van zee-
dieren gevonden uit het Vroeg-Plioceen 
en in Liessel niet. In Liessel is geen Plio-
ceen groenzand aanwezig, in Mill wel.  
De kustlijn liep toen kennelijk van zuid-
west naar noordoost tussen deze twee 
plaatsen door. 
 
Nog weer veel later, aan het einde van 
het Plioceen-begin Pleistoceen was de 
kustlijn zover opgeschoven dat zowel 
Liessel als Mill niet meer in zee lagen, 

maar in een breed deltagebied van een 
rivier, laten we zeggen een ‘pre-Rijn’. 
 

 
Nederland in het Laat-Mioceen. 
 

 
Nederland op de grens Plioceen-Pleistoceen. 
 
Opvallend is daarbij wel dat plantenres-
ten zoals vruchten en zaden, in Liessel 
massaal zijn gevonden, terwijl die in Mill 
veel zeldzamer worden aangetroffen. 
Dat heeft mogelijk te maken met het feit 
dat Liessel in het directe stroomgebied 
van de rivier lag en de locatie van Mill 
daar net buiten viel. 
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Gedurende de ijstijden in het Pleistoceen 
kwamen Liessel en Mill in het stroomge-
bied van een vroege Maas te liggen. Die 
rivier voerde sediment aan en op beide 
locaties bestaat de bovenste laag van de 
afzettingen uit die tijd uit zand en grind. 
Daarin worden vrijwel geen fossielen 
aangetroffen, maar wel af en toe werk-
tuigen of (vuursteen)afslagen van de 
vervaardiging van werktuigen, die door 
prehistorische bewoners in dit gebied 
zijn achtergelaten. 
 
Misschien is de hier gegeven voorstel-
ling van zaken te simpel. Het gaat over 
veranderlijke landschaps- of kustsitua-
ties gedurende een periode van 10 mil-
joen jaar. Dat is een onvoorstelbaar lange 
tijd. Als er aanvullende en meer gede-
tailleerde gegevens beschikbaar zouden 
komen, kan/moet het geschetste beeld 
mogelijk worden bijgesteld.  
 
De fossielen:  wat ze ons vertellen  
 
Onderzoek naar de fossielen van Liessel-
Hoogdonk vindt al geruime tijd plaats. 
Vanaf de jaren 90 van de vorige eeuw 
zijn er met enige regelmaat artikelen ge-
publiceerd. Zo bijvoorbeeld over de 
plantaardige fossielen uit Liessel: meer 
dan 70 soorten planten konden op basis 
van hun zaden of vruchten worden ge-
identificeerd. Een groot deel daarvan 
past waarschijnlijk in een laat-pliocene 
/vroeg pleistocene flora: open bosgebied 
met een min of meer subtropisch ka-
rakter, in een deltagebied niet ver van 
zee. Ook nu zijn sommige plantaardige 
fossielen nog onderwerp van onderzoek: 
dr. R. van der Ham van NCB Naturalis 
maakt een uitgebreide studie van recente 
en fossiele walnoten. Een van de soorten 
die daarbij betrokken is, is de Juglans 
bergomensis, veel voorkomend in Liessel 
en andere locaties op de peelhorst. 

 
Prehistorische walnoot: Juglans bergomensis. 
 
Vanaf 2004 ben ik ook betrokken geraakt 
bij onderzoek naar de fossielen uit de 
zandwinning in Mill-Langenboom, die 
belangrijke overeenkomsten (maar ook 
verschillen) laten zien met de vondsten 
uit Liessel. Zoals al vermeld is er in ‘de 
Kuilen’ op grote schaal verzameld door 
een omvangrijke groep verzamelaars. 
Veel van hen heb ik bezocht om een in-
druk te krijgen van wat er allemaal ge-
vonden is. Net als in Liessel is dat voor-
namelijk marien materiaal: resten van 
vissen, walvissen, dolfijnen, zeehonden, 
vogels, schelpdieren, enzovoort.  
Vooral zeehonden trokken daarbij mijn 
aandacht, omdat daar relatief weinig 
over bekend is. Met een selectie van zee-
honden-materiaal, zowel uit Liessel als 
uit Mill (tanden, kaken, ruggenwervels, 
voor- en achterpoten) ben ik op bezoek 
(en te rade) gegaan bij een (de) specialist 
op het gebied van fossiele zeehonden,  
dr. Koretsky in het Smithsonian  
Museum in Washington. Uit dat bezoek 
is een onderzoeksprogramma voortge-
komen “Miocene and Pliocene seals from 
The Netherlands” met als doel zoveel mo-
gelijk op te helderen om welke soorten 
het gaat. Mogelijk kunnen die (deels 
nieuwe) soorten ook licht werpen op de 
evolutie van de zeehonden wereldwijd. 
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Twee nieuwe soorten zeehonden zijn 
inmiddels geïdentificeerd en beschreven, 
van twee andere is een publicatie aan-
staande en van nog weer andere is het 
onderzoek gaande. Een van de nieuwe 
soorten is een vrij kleine zeehond, die  
Batavipusa neerlandica is gedoopt, en die 
onder andere gebaseerd is op een type-
rend fossiel opperarmbeen (humerus) 
dat in Hoogdonk is gevonden. Hieron-
der is deze humerus afgebeeld, evenals 
het armskelet van een recente zeehond. 
 

 
Fossiele humerus van Batavipusa. 
          

 

Net als in Liessel zijn er in Mill ook res-
ten van landdieren gevonden. Wel min-
der frequent dan van zeedieren, maar 
toch. Bijvoorbeeld ook een kies van 
een mastodont (Anancus arvernensis) en 
fragmenten van hert en neushoorn, die 
we ook in Liessel al hadden gevonden. 
Omdat er in Mill zoveel verschillende 
mensen verzameld hebben, is de diversi-
teit aan landdieren hier zelfs groter dan 
in Liessel. 
 
In samenwerking met dr. J. de Vos van 
Naturalis heb ik de afgelopen jaren veel 
van die landdieren-fauna bestudeerd.  
En ook dat heeft tot verschillende publi-
caties in paleontologische tijdschriften 
geleid. Meest verrassend in die speur-
tocht naar interessante zoogdierresten 
was een merkwaardige kies die we bij 
een van de verzamelaars thuis aantrof-
fen. Hij verkeerde in de veronderstelling 
dat het om een kies van een neushoorn 
ging, maar toen we hem met enkele 
zoogdier-paleontologen nader bekeken, 
kwamen we tot de conclusie dat het toch 
echt iets anders en mogelijk iets heel bij-
zonders ging. Hoe bijzonder bleek pas 
toen ik het stuk bij een bezoek aan het 
Natuurhistorisch Museum in Basel ver-
geleek met resten van een Chalicotherium 
in hun collectie. De kies was zonder eni-
ge twijfel van zo’n dier.  
Chalicotherium is een uitgestorven ver-
tegenwoordiger van de paardachtigen, 
die in een bosrijke omgeving leefden.  
Nu zijn er in Nederland nog nooit resten 
van chalicotherien gevonden, dus het 
mag duidelijk zijn, dat deze kies een 
prominente rol is gaan spelen in een 
boek dat in 2013 werd gepresenteerd: 
“Van reuzenhaai tot Chalicotherium”, 
waarin ik de resultaten van mijn onder-
zoek naar de vele fossielen uit Mill-
Langenboom heb beschreven. 
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Een levensgrote reconstructie van dit 
merkwaardige dier - zo op het oog een 
vreemde kruising tussen een paard en 
een gorilla – was in eind maart 2013  
tegelijk met de boekpresentatie in het 
Oertijdmuseum ‘De Groene Poort’ in  
Boxtel te zien (zie de foto hiernaast).  
Het haalde op de bewuste dag zelfs  
het NOS-journaal ! 
 
 
Verslag: Noud Peters 
 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiJupTF-8_iAhUB66QKHbMoDJcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.pleistocenemammals.com/boekpresentatie-van-reuzenhaai-tot-chalicotherium-op-30-maart-2013/&psig=AOvVaw2kJPiNkydK-Z6D1CR0nOYp&ust=1559742418863369
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Excursie Needse Berg, 11 mei 2019 
Bergie op en bergie af,  
met z’n zessen 
 
Het was mooi, zonnig, maar wel enigs-
zins winderig weer toen Ben, Tonny, Jan 
Willem, Marga en ik tegen tienen arri-
veerden op de parkeerstrook aan de 
Bergweg, tegenover het monument.  
Ondertussen was ook Gerard Doornbos, 
onze gids, aangekomen. In het kort legde 
hij uit wat de bedoeling was en dat we 
vooral bedacht moesten zijn op de soms 
vrij steile, smalle paadjes of andere “ge-
vaarlijke” plekken. 
 

 
Informatie op locatie. 
Foto: Marga Kokkelink 
 
We gingen op weg naar een informatie-
bord. Hierop stond onder meer een logo 
met een bosolifant. Hiervan is in het ver-
leden een kies gevonden in éen van de 
kleiputten.  Gerard besteedde niet alleen 
aan fossielen de nodige aandacht, maar 
ook aan het hele gebied van de Needse 
Berg. We vervolgden onze tocht door 
een stuk bos. Onze gids liep, gewapend 
met een grondboor, voor ons uit. Al 
gauw ging hij daarmee aan het werk en 
liet ons bepaalde grondsoorten zien. Dat 
deed hij in de loop van deze morgen op 
diverse plaatsen. Het ging daarbij met 
name om de Needse klei (vandaar de 
naam Needien; tegenwoordig Holsteinien 
genoemd), tertiaire klei, zand (met of 
zonder steentjes), ijzerafzettingen, e.d.  

 
Gerard Doornbos in actie.  
Foto: Marga Kokkelink 
 
Steeds weer liet hij ons observeren en er 
dan zelf over nadenken wat ons opviel.  
Bijvoorbeeld toen we aan de rand van 
het bos stonden. Daar was een uitge-
strekt, lager gelegen weidegebied dat 
glooiend afliep, met in de verte een en-
kele boerderij. “Kunnen jullie het hoog-
teverschil schatten tussen hier en de 
boerderij daarginds?” De antwoorden 
liepen nogal uiteen. 
 

 
Daar in de verte …   Foto: Marga Kokkelink 
 
Tijdens onze wandeling kwamen we 
langs diverse groeves waar in het verle-
den klei, of zand, of een mengvorm er-
van werden gedolven. Sommige lagen 
behoorlijk diep, andere slechts een meter 
of drie. In één ervan stond water. Hier 
vroeg Gerard  naar de diepte. Uiteinde-
lijk bleek dat op dit moment circa een 
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halve meter te zijn. Soms staat het water 
hoger, maar nooit tot aan de rand. De 
Needse klei is niet of nauwelijks water-
doorlatend. Het is gevormd door de 
vroegere Rijn, die hier in het Pleistoceen 
ook door deze streek stroomde. De klei 
behoort tot de Formatie van Urk (mid-
den pleistoceen) en werd in twee fases 
afgezet in een rustige periode van zo’n 
10.000 jaar. Voor en na de kleiafzetting is 
er langere tijd veel meer en veel grover 
materiaal afgezet. 
 
Vroeger waren er tientallen kleine en 
wat grotere ontsluitingen, met elk z’n 
aparte eigenaar. Op den duur werden 
dat er minder, totdat er een paar grotere 
overbleven. In het begin groef men 
meestal met de hand, soms met wat een-
voudige hulpmiddelen. Later kwamen 
er “kiepkarretjes (lorries) en nog later -
bij sommige, grotere bedrijven- zelfs 
treintjes, of een excavateur. Het materi-
aal werd naar de aanwezige steenfabrie-
ken/fabriekjes vervoerd, waar er stenen 
voor huizenbouw van werden gemaakt; 
in diverse kleuren, afhankelijk of er klei, 
zand, of een mengsel ervan gebruikt 
werd. Soms beconcurreerden de eige-
naars elkaar fel. Een bekende naam was 
hier die van Ten Cate, inderdaad familie 
van de “grote Ten Cates”.  
 

 
Kiepkarretje op spoor. Foto: Marga Kokkelink 

Tijdens de hele wandeling door dit 
mooie gebied, werden er steeds foto’s 
gemaakt. En natuurlijk moest Jan weer 
zo nodig contact maken met puntdraad, 
eh met … prikkeldraad. Zwaar gewond, 
doch nog immer vrolijk, liep hij verder. 
Om het niet al te laat te maken, kortte 
Gerard de route enigszins in. Op de 
smalle asfaltweg gingen we niet naar 
links, maar sloegen rechts af. Al gauw 
kwamen we weer bij de parkeerplaats. 
Het was toen ongeveer 13.00 uur.  
Achter het monument staat sinds kort 
een nieuwe uitkijktoren (2018) en wat 
verder de weg af staat de Hollandsche 
molen met een restaurant. 
 

 
De Hollandsche molen, Neede. Foto: L.Tijink 
 
Het volgende doel was Erve Brooks -
Niehof, aan de Broekhuisdijk 5 in Gel-
selaar; dus niet het grotere Erve Brooks. 
Via allerlei binnenweggetjes lukte het 
uiteindelijk om op de juiste locatie te 
komen. Hier zochten we ‘in de keuken’ 
een mooi plekje om de grote ronde tafel. 
Lekker ontspannen, gezellig en gemoe-
delijk verliepen de gesprekken. Zo leer je 
elkaar ook eens van een andere kant 
kennen. Ook de lunch viel hier bijzonder 
in de smaak; groentesoep, kruidkoek, 
arretjescake, koffie, thee en cappuccino. 
Maar ook broodjes met zalm enzovoort.  
Wat hebben we ervan genoten! 
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Tot slot bezochten we op de zolder van 
Erve Niehof de collectie fossielen en ge-
steenten van Adriaan Buter. Heel veel 
heeft die man ‘bij elkaar gesprokkeld’. 
Vondsten van diverse locaties in de om-
geving. Het geheel deed nogal rommelig 
aan, maar toch ontdekten we ook het 
nodige materiaal dat hij had verzameld 
uit de Needse Berg en omgeving. De 
door Gerard genoemde bosolifant-kies 
hebben we helaas niet gevonden. 
 

 
Collectie Buter.  Foto: Marga Kokkelink 
 

Ter afsluiting hadden we voor Gerard 
een kleine attentie van ons allemaal. 
“Dat had toch niet gehoeven!” Het was 
hem van harte gegund. Nu hadden we 
hem meegemaakt als een enthousiast en 
bevlogen man, met veel kennis van za-
ken. Op een zeer boeiende en deskundi-
ge manier had hij deze excursie geleid  
en tot een groot succes gemaakt. 
Beslist een aanrader!! 
 
 
Verslag: Jan Drent 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Excursie Azewijn, 13 mei 2019 
‘Netterden Zand en Grind BV’ 
 
Op maandag 13 mei 2019 werden wij om 
18.30 uur zeer vriendelijk ontvangen bij 
‘Netterden Zand en Grind BV’ door de 
eigenaar Dick Snippe en bedrijfsleider 
Janet te Lindert. ‘Wij’ waren in dit geval  
15 leden van NGV Winterswijk (Tonny 
M., Herman M., Gerard G., Pieter G., 
Carlijn P., Peter P., Bernhard S., Marga 
van H., Sarah van H., Herman W., Mar-
co L., Edy K., Jan Willem W., Jan D. en 
ondergetekende). De koffie en de thee 
stonden klaar en er was zelfs wat lekkers 
bij. Uit alles bleek dat deze excursie niet 
alleen leuk en interessant zou worden 

voor de deelnemers, maar dat ook Dick 
en Janet het zeer op prijs stelden dat wij 
naar het bedrijf waren gekomen om hun 
verhaal te horen en om hún zand- en 
grindwinning te bezichtigen. 
 

 
Foto: AnnaWil Rumpt-van Dokkumburg 
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Op 22 juni van dit jaar zal het 25-jarig 
jubileum van de winplaats in Azewijn 
feestelijk worden gevierd. Het bedrijf 
bestaat echter al langer. In 1972 is het 
opgericht door de vader van Dick   
Snippe en Jan Koper als ‘VOF grond-
exploitatie Netterden’. Er werd toen  
gewonnen aan de ‘Omsteg’, en een deel 
van de deelnemers herinnert zich dat 
nog. De karretjes werden destijds met de 
shovel geladen met 6 tot 8 ton zand of 
grind. Naar de huidige inzichten ging 
dit toen nog erg primitief. 
 
In 1978, was de ‘Omsteg’ leeg, dat wil 
zeggen dat de vergunning onder de 
toenmalige burgemeester het niet toeliet 
om meer zand en/of grind uit de grond 
te halen. Nadat er een burgemeesters-
wissel had plaatsgevonden werd er een 
nieuwe vergunning afgegeven en kon de 
winning in de ‘Omsteg’ weer verder-
gaan.  
In 1994 werd er aan de familie den Daas 
een nieuwe vergunning afgegeven voor 
de huidige locatie, met als voorwaarde 
dat ‘Netterden’ de exploitatie moest 
doen. In 2006/2007 werd het nog even 
spannend toen de provincie een mini-
mum quotum kreeg voor de winning 
van grondstoffen voor de bouw. De pro-
vincies wilden hiervoor grote bedrijven 
aanwijzen, maar de gemeentes hebben 
destijds geweigerd hier aan mee te wer-
ken. Hierdoor kon ‘Netterden’ blijven  
bestaan. In 2008 volgende een nieuwe 
vergunning en met de huidige kan  
‘Netterden’ nog 12 tot 13 jaar vooruit. 
 

 
Foto: AnnaWil Rumpt-van Dokkumburg 

    
Huidige winningslocatie. Bron: Google Earth 

 
Trots is Dick Snippe op de natuuront-
wikkeling rondom de winning: het 
Azewijnse Broek. In het begin bepaalde 
de provincie de beplanting middels een 
beplantingplan, maar dat werkte niet. 
Nu wordt de natuurontwikkeling in ei-
gen beheer uitgevoerd en wordt er sa-
mengewerkt met de VAL (Vereniging 
Agrarisch Landschap) en Jan te Kloeze. 
Het adagium is: meer zon en meer open 
plekken. Er wordt sinds 2008 gewerkt 
met natuurtypes, zoals bijvoorbeeld de 
Rietzanger. Dit houdt in dat er voor deze 
vogel de voorwaarden worden geschept 
om zich daar te kunnen vestigen. Dick 
noemt als bewoners van het Azewijnse 
Broek onder andere de bruine kieken-
dief, het visdiefje, de grauwe klauwier 
en soms komen de visarend en de zee-
arend op bezoek. Verder zijn er veel  
libellen en vlinders. Volgens een rapport 
van de vlinderstichting zijn er zelfs meer 
vlinders dan in gebieden van Staatsbos-
beheer en natuurmonumenten. 
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Foto: Gerard Goris 
 
Voor het beheer is de stichting natuur-
beheer opgericht die vooral straks, als de 
winning over 12 a 13 jaar dicht gaat, zal 
zorgen voor de continuïteit van het na-
tuurgebied. Het hele gebied is nu 150 
hectare, waardoor er een robuust gebied 
kan worden gemaakt. Er worden kik-
kerpoelen aangelegd, er grazen Gallo-
way koeien, er worden bloemenweides 
aangelegd, er zijn lindes geplant voor de 
wilde bijen en er is een stuk voor weide-
vogels. Een deel van het gebied zal niet 
worden ontgonnen ten bate van de na-
tuur. De verhouding diep water/natuur 
is 55/45%. Dick nodigt ons uit om eens 
de uitgezette korte (ca. 45 minuten) of 
lange (2 uur en 15 minuten) wandelroute 
over het natuurterrein te lopen om al dit 
moois te bekijken. 
 

 
Veel interesse voor de uitgebreide uitleg. 
Foto: Pieter Gaemers 

Dick adviseert ons om ook eens bij be-
zoekerscentrum min40celsius te gaan 
kijken. Min40celsius is samen met René 
van Uum opgericht om de vondsten, 
met name de fossielen, een mooie plaats 
te geven en om informatie te geven over 
het ontstaan van het gebied. Zo is er een 
lespakket ontwikkeld en komen er circa 
1200 kinderen per jaar naar het bezoe-
kerscentrum. Ook door de activiteiten 
van de vrijwilligers op Mañana Mañana 
worden veel kinderen bereikt. 
 

 
Foto: Ben Hofs 
 
Terug naar de zandwinningen. ‘Netter-
den Zand en Grind BV’ heeft naast de 
winplaats in Azewijn nog 4 winplaatsen 
in Duitsland. Helaas wil de Duitse over-
heid geen natuurontwikkeling rondom 
de winplaatsen. Zij hanteren het principe 
’alles uit de grond’ en willen natuuront-
wikkeling elders laten plaatsvinden. Ook 
in Nederland is er nog een winplaats en 
wel in Drenthe: Ellertshaar. 
 
In Azewijn wordt 22-23% grind en 15% 
ophoogzand gewonnen, de rest is beton-
zand. Dit is grof zand dat uitstekend ge-
schikt is voor funderingen. Ook het ‘spo-
renzand’ (voor het signaleren van wild) 
komt uit deze winplaats. Nieuw is het 
‘Achterhoeks Padvast’, een uniek half-
verhardingsproduct, wat je kan het ge-
bruiken als pad, zonder dat je er iets aan 
hoeft toe te voegen. Netterden leverde in 
2018 ca 60.000 ton van dit materiaal door 
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heel Nederland. Het wordt gemaakt uit 
het overloopgrind (waar wij stenen en 
fossielen in zullen zoeken). Dit over-
loopgrind bestaat hoofdzakelijk uit 
Rijnmateriaal en daarnaast, in mindere 
mate, uit materiaal van de Eridanos. Het 
gewonnen materiaal stamt voornamelijk 
uit het kwartaire tijdperk; pas dieper 
dan 36 meter begin het tertiaire materi-
aal. In het buitenland kan er tot 40 tot 50 
meter diepte gewonnen worden en hier 
wordt dan ook tertiair, veelal groen, ma-
teriaal gewonnen. Het is een interessant 
verhaal dat Dick ons heeft vertelt en uit 
alles merk je dat het bedrijf, maar ook de 
natuur, hem nauw aan het hart gaat.  
Gerard bedankt Dick en Janet, met voor 
elk een bos bloemen, voor de ontvangst 
en voor het verhaal. 
 

 
Foto: Marga van Haeringen 
 
We worden voorzien van gele hesjes en 
splitsen ons in twee groepen om op de 
locatie te gaan kijken. Allereerst gaan wij 
naar de ‘stuurhut’ en deze ruimte ziet er 
ook echt uit als een stuurhut. De ruimte 
staat vol met computers waarop van al-
les te zien en af te lezen is, tenminste 
voor de kenners. Alle processen van het 
zuigen, maar ook m.b.t. de hele installa-
tie en de silo’s, is te volgen vanuit de 

stuurhut. Vanavond zit Wilco in deze 
controleruimte om alles in de gaten te 
houden. Minimaal 90 procent van het 
zand en het grind wordt gewonnen en 
geleverd zonder dat er ook maar één 
mensenhand aan te pas komt. 
 

 
Alles onder controle!  Foto: Pieter Gaemers 
 
De zuiger werkt met een met jetsysteem 
met zes bar om het materiaal los te spui-
ten. Er zitten twee gps ontvangers op de 
zuiger voor bepaling van de juiste posi-
tionering en er loopt een proef met een 
3D positionering van de zuigers. Verder 
zit er op de zuigbuis een gps ontvanger 
en zitten er sonars om de zuigers heen 
die realtime meten hoe diep de zuiger zit. 
Grote stenen worden tegenwoordig niet 
meer mee omhoog gehaald. Deze kun-
nen ervoor zorgen dat de buis plat gaat 
liggen en daardoor niet gebruikt kan 
worden en daarom wordt er nu gebruik 
gemaakt van een gesloten systeem.  
 
Dit was vroeger anders: er werd gebruik 
gemaakt van een open buis waarmee 
ook grotere stukken naar boven werden 
gehaald. Toen werd er 80 tot 100 ton per 
uur gewonnen, nu is dat 400 tot 450 ton 
per uur. Het huidige systeem is veel effi-
ciënter en energiezuiniger. Wij constate-
ren dat er hierdoor helaas nu wel minder 
grote fossielen mee naar boven worden 
gehaald. De zuiger werkt 8 uur per dag 
en de installatie 14 uur per dag. Het op-
zuigen gaat sneller dan het verwerken. 
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De procedure van het verwerken van het 
materiaal wordt ons uitgelegd. Eerst 
komt alles via een lopende band op één 
grote bult terecht. Onder deze bult zit 
een betontunnel met gaten en schuiven. 
Als de schuif open wordt gezet valt het 
materiaal naar beneden en komt het op 
een andere band. Daarna gaat het mate-
riaal de installatie in en wordt het ver-
werkt. In een soort zeef wordt zand en 
grind gescheiden. Eerst wordt het zand 
gewassen, daarna wordt de klei eruit ge-
spoeld en vervolgens wordt het hout 
verwijderd. Er worden daarna 4 zand-
fracties gescheiden: een grove fractie van 
2 tot 4 mm, een fractie 0,5-2 mm, een 
fractie 0,25 tot 0,5 mm en een kleiner dan 
0,25 mm. Door deze 4 verschillende frac-
ties te scheiden en daarna, afhankelijk 
van de vraag van de klant, in een be-
paalde verhouding te mengen ontstaat 
een product met een constante kwaliteit. 
 

 
Foto: AnnaWil Rumpt-Van Dokkumburg 

 
Naast het leveren van een kwaliteitspro-
duct is de logistieke afwikkeling heel be-
langrijk voor het bedrijf. Hiervoor is een 
uiterst efficiënt systeem gemaakt, waar-
door een chauffeur binnen 6 tot 10 minu-
ten na aankomst alweer kan vertrekken. 
Van de vrachtwagen wordt het kenteken 
gescand m.b.v. cameraherkenning. De 
chauffeur geeft aan waarvoor hij komt 
en er wordt een (afweeg)bon gemaakt. 
Daarna wordt onder de silo het gewens-

te product in de gewenste samenstelling 
geladen en rijdt de vrachtwagen naar de 
weegbrug. Tijdens de weging wordt het 
kenteken genoteerd m.b.v. camera-
herkenning, vervolgens zet de chauffeur 
de handtekening op de bon en kan hij 
weer wegrijden. Zo zijn er ’s morgens 
voor half  acht al 10 tot 15 vrachtwagens 
geladen. Ongeveer tien procent wordt, 
vanwege de drukte op de vroege och-
tend, nog met de shovel geladen. Goed 
geïnformeerd lopen we daarna over het 
terrein en beklimmen we de installatie 
om alles van boven te kunnen bekijken. 
 

 
Foto: Gerard Goris 

 
Daarna is het tijd om te gaan zoeken en 
we vinden allemaal wel iets dat van on-
ze gading is. Na afloop drinken we nog 
even een glaasje water of een kopje thee 
in de vergaderruimte en daarna bedankt 
Jan, namens ons allemaal, Dick en Janet 
nogmaals voor de geweldige ontvangst. 
 
 
Verslag: AnnaWil Rumpt–van Dokkumburg 
 

 
Foto: Herman Winkelhorst 



 
21 

 

  

 

Directeur Dick Snippe wachtte ons al op toen 
we ruim voor begin van de excursie arriveer-
den bij de grind-en zandgroeve van Netter-
den. Ook zijn assistente Jeanet te Lindert was 
er om ons naar de ruimte in het gebouw te 
begeleiden, waar koffie, thee, water en cake 
voor ons klaar stonden. 
De directeur nam ons in zijn enthousiaste 
verhaal mee naar het verleden, heden en 
toekomst van het bedrijf. Na een zinvolle dis-
cussie en antwoorden op vragen, werden we 
in twee groepen over het terrein geleid, waar-
bij ons duidelijk werd gemaakt en getoond 
waar het materiaal vandaan kwam en hoe het 
verwerkt werd. 
Het was bewonderingswaardig hoe het hele 
proces te volgen was in het kantoor, het ze-
nuwcentrum van het gebeuren, met overzicht 
over het hele terrein door middel van een 
zestal computers en uitzicht rondom. Die 
computers toonden de buis en plek waar ge-
zogen werd op de bodem van het meer, de 
aanvoer van het ruwe materiaal en de ver-
werking tot en met de aflevering in daarvoor 
geschikte vrachtwagens. Deze vrachtwagens 
konden binnen 6 tot 7 minuten volgestort 
worden, incl. binnenkomen, facturering en 
uitrijden. De groep kreeg daarna nog een uur 
de tijd te zoeken in enkele grindhopen. 

Bernhard Smit 

 

Een prachtige verenigingsavond op locatie 
in Netterden met een grote groep deelne-
mers. Na een presentatie  met het verhaal 
over de ontstaansgeschiedenis  van de 
zandwinning met de aandacht voor de na-
tuur volgde een rondleiding over het terrein.  

De winning van zand en grind wordt uitge-
legd. Via een volautomatische installatie 
wordt het zand en grind gescheiden, gesor-
teerd op maat en opgeslagen. Voor wie 
Gold rush op Discovery wel eens heeft ge-
zien, die betreed hier een installatie die er 
een is uit de serie in het groot. Bovenop de 
installatie is een platvorm vanwaar het gehe-
le terrein is te overzien. Vanaf deze prachti-
ge plek is er een fantastisch uitzicht over de 
omgeving met een heldere lucht, zonson-
dergang en de opkomst van een wassende 
maan. 
Na de rondleiding is er zoekgelegenheid op 
de steenbulten, daar wordt door alle deel-
nemers gebruik van gemaakt en zijn er 
mooie vondsten. Mooi om te zien dat hier de 
specialisten en leken elkaar helpen in zoe-
ken, kijken en kennisoverdracht. Nog nooit 
gehoord van hoekig zand, maar na afloop 
duidelijk dat het belangrijk is voor de verbin-
ding en sterkte van beton. Zijn er bij de ver-
eniging ook nog zandverzamelaars? 

Gerard Goris 

 

Ik heb bijzonder genoten van de ex-
cursie naar de zand- en grindwinning 
Netterden. Het was ook schitterend 
weer, waarmee we geboft hebben. We 
werden geweldig goed ontvangen met 
koffie, thee en cakejes, en kregen een 
interessante inleiding over de historie 
van het bedrijf en over de bedrijfsvoe-
ring. De sympathieke directeur vertel-
de ons ook veel over de manier waar-
op het terrein wordt achtergelaten na 
winning. Er wordt heel veel zorg be-
steed aan de natuur door het gebied 
zo in te richten, dat er zich zoveel mo-
gelijk soorten dieren kunnen vestigen 
of tijdelijk kunnen foerageren. Na het 
verhaal van de directeur in een ont-
vangstruimte, werden we in twee 
groepen over het terrein rondgeleid en 
kregen deskundige uitleg over de wer-
king van alle apparatuur. We mochten 
ook in de controlekamer kijken en fo-
to's maken. Tenslotte zochten verschil-
lende van ons nog bij de stenen die 
juist op die dag waren terecht geko-
men op een  aparte hoop onder de 
transportband. Daar vond ik tot mijn 
vreugde een tertiaire schelp, die wel-
iswaar niet heel was. In een bak fijn 
spul waarin veel houtresten zaten, wat 
voor het bedrijf afval was, vond ie-
mand een kleine mooie Arca, die ik 
kreeg. Dit kan denk ik, alleen uit het 
Mioceen afkomstig zijn. Korte stukjes 
Dentalium waren in dit materiaal niet 
zeldzaam. Ik hoop een keer in staat te 
zijn om weer terug te gaan om dit ma-
teriaal te verzamelen. De directeur zei 
me, dat ik daarvoor altijd terug kon 
komen en daar toestemming voor te 
krijgen. Dat hoop ik dan met iemand 
anders die een auto heeft te kunnen 
doen. Ik had er niet op gerekend dat ik 
daarvoor een of meerde emmers of 
stevige plastic zakken mee te nemen. 

Pieter Gaemers 

 

Een interessante avond, met uitleg 
van bevlogen mensen. Deze kant 
van het bedrijf hoor en zie je na-
tuurlijk niet zo vaak. 

In het verleden heb ik hier vaak 
gezocht, dat was een zeer ont-
spannende bezigheid. 

Je wist precies waar je wezen 
moest en kwam altijd met iets thuis. 

Dank voor de organisatie.  

Ben Hofs 

Reacties van deelnemers 
aan de excursie Azewijn 
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Het raadsel van Winterswijk ligt in Borculo 
 
WINTERSWIJK / BORCULO / NEEDE - Het is een bekende plek in de regio,  
de Steengroeve in Winterswijk, de ‘dagbouwmijn’ voor hoofdzakelijk kalksteen. 
Voor (amateur) paleontologen is de steengroeve al jaren een oase als het gaat om 
het uitbeitelen van mineralen en fossielen. Een voorbeeld daarvan is 'Flipper', 
oftewel 'het raadsel van Winterswijk', gevonden door Gerrit Rosendaal uit Neede, 
en nu ondergebracht in het Kristalmuseum in Borculo. 
 

 
'Flipper', het raadsel van Steengroeve Winterswijk.  Foto: Mark Zanderink  
 
Mineralen die worden aangetroffen in de Winterswijkse groeve zijn pyriet, 
markasiet, calciet, galeniet, sfaleriet, strontianiet, coelestien en gips. De fossielen die 
worden aangetroffen, zijn zogenaamde ichnofossielen, sporen van dode dieren of 
planten in gesteente. De vondsten die uit de Steengroeve Winterswijk komen, 
behoren tot het Trias en zijn zo'n 220 miljoen jaar oud. Na het Trias kwam het Jura-
tijdperk waarin de dinosaurussen ontstonden. 
 
Gerrit Rosendaal uit Neede is bijna zijn hele leven al verzamelaar van mineralen, 
maar stuitte in de jaren tachtig op een ichnofossiel in een groot brok kalksteen. 
Omdat hij zo snel niet wist wat hij ermee aan moest, nam hij het mee naar huis en 
legde het onder zijn werkbank. Daar bleef het decennia lang liggen, totdat hij dit jaar 
besloot te gaan verhuizen. Het stuk kon niet mee en hij doneerde het aan het 
Kristalmuseum in Borculo. Eigenaar en geoloog Han Kamphuis zag direct dat het 
iets bijzonders was, maar wist het niet te duiden. Hij liet het aan Willem Zanderink, 
een bevriende amateur-paleontoloog, zien, maar het fossiel behield zijn geheim. 
 

https://www.achterhoeknieuwswinterswijk.nl/reader/26708/195880/het-raadsel-van-winterswijk-ligt-in-borculo
https://www.achterhoeknieuwswinterswijk.nl/reader/26708/195880/het-raadsel-van-winterswijk-ligt-in-borculo
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Zanderink, een verwoed verzamelaar van onder meer haaientanden, had in 1997 al 
een opmerkelijke vondst in Winterswijk gedaan die hij later 'Margje' zou noemen, 
naar zijn vrouw Margaretha. Ook van deze vondst is nog niet geheel duidelijk wat 
het precies is. 
 
Het is onderzocht door paleontoloog en wetenschapper Dennis van Voeten, eveneens 
een regelmatige bezoeker van Winterswijk. Zijn vermoeden gaat richting een 
nothosaurus of een cymatosaurus. Gezien de relatie met Zanderink kreeg ook Dennis 
van Voeten een foto van de vondst van Rosendaal. Die stuurde het door naar zijn 
vriendin, Melanie During, die op haar beurt weer de Utrechtse hoogleraar Jelle 
Reumer inschakelde. Tevens werd een foto naar de Leidsche hoogleraar en 
Naturalis-onderzoeker Anne Schulp gestuurd. Het mocht vooralsnog niet baten. 
Iedereen staat voor een raadsel. 
 
Volgens Willem Zanderink lijkt de afbeelding nog het meest op een 'flipper'. Hij ziet 
er ook een pootafdruk in, maar kan niet met zekerheid zeggen of het een afdruk of 
opdruk is. Zowel Kamphuis als Zanderink geven toe dat hoe scherper de afbeelding 
wordt, hoe waziger de oplossing. 
 
Met de universiteit Utrecht is afgesproken na de zomer een student aan te stellen die 
het aldaar gaat onderzoeken. Tot dan echter blijft het te bewonderen in het 
Kristalmuseum in Borculo, het museum van wereldklasse met een enorme collectie 
aan fossielen, mineralen, kristallen en edelstenen. Ook Margje ligt daar uitgestald. 
 

 
 
Bron: Achterhoek Nieuws Winterswijk, Rob Weeber, april 2019 
 
  

 
In de maanden april tot en met september is het Kristalmuseum van woensdag 
tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur. In de schoolvakanties is het 
museum iedere dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.  
Het kristalmuseum is te vinden aan de Burg. Bloemersstraat 1 te Borculo. 
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Karstachtige verschijnselen in de Winterswijkse steengroeve 
 
Karstverschijnselen kunnen onder bepaalde omstandigheden in kalksteen-
gebieden ontstaan. Eén van die gebieden ligt op de grens van Kroatië en Slovenië, 
ten noordoosten van Triëst. Deze verschijnselen, die over de hele  
wereld voorkomen hebben hun naam aan dit gebied te danken: De Karst. 
 
Kalksteen is moeilijk oplosbaar in water. Indien in dit water echter koolzuurgas 
aanwezig is, kan dit als een zwak zuur optreden en kan de kalk (CaCO3) in een wel 
oplosbare verbinding, calciumbicarbonaat (Ca(HCO3)2), worden omgezet. Dit is een 
gemakkelijk omkeerbare chemische reactie. In regenwater is meestal wel koolzuur-
gas aanwezig. Indien dit door een plantendek dringt, zal de hoeveelheid CO2 nog 
toenemen. In kalkzones komen meestal spleten voor waar het water kan binnen 
dringen. Daar begint de oplossende werking van de kalksteen. Hierdoor kunnen veel 
geologische verschijnselen het gevolg zijn zoals grotten met stalactieten (kalkpegels) 
en stalagmieten (kalkkegels). Een mooi voorbeeld hiervan vormen de grotten van 
Han in de Ardennen. Deze zijn ontstaan door de rivier de Lesse, die een deel van de 
Boineheuvel van kalksteen uitgesleten heeft. Het water komt vervolgens via een 
verdwijngat (ponore) in de bodem en komt na circa 1100 meter weer tevoorschijn.  
In die tussentijd stroomt de rivier door de Grot van Han. De toeristische wandelroute 
die hier uitgezet is, eindigt met een boottochtje. 
 

 
 
In de Winterswijkse kalksteen komt van al deze verschijnselen alleen maar een lokale 
oppervlakkige verwering voor. De eerste melding hiervan is afkomstig van prof. dr. 
Oestreich, die bij een bezoek aan de groeve in juli 1942 een karstachtig verschijnsel 
aantrof: karren. Oestreich beschrijft in een artikel de invloed die de landijsbedekking 
en de daaronder liggende moreneafzettingen op de kalksteen heeft gehad. Zijn 
artikel verscheen in maart 1943 in het tijdschrift van het K.N.A.G. Gedurende de 
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zomer van 1942 kon dr. R.D. Crommelin tijdens karteringswerkzaamheden enkele 
keren een bezoek aan de steengroeve brengen. Op de plaatsen waar recent de 
bedekkende en afsluitende keileemlaag was verwijderd, kon hij een merkwaardig 
verweringsverschijnsel aan de bovenkant van de Muschelkalkafzetting waarnemen. 
Volgens hem was dit de eerste keer in Nederland dat dit het geval was. Over een 
oppervlakte van 450 tot 500 m2 vertoonde de kalksteen een bobbelig verwerings-
oppervlak, dat sterk leek op sommige typen van karrenvelden in de kalkgebieden 
van Centraal-Europa. Het verse oppervlak had een scherp reliëf, waarvan de 
scherpte echter binnen enkele weken verdween. De eerste die Crommelin op dit 
verschijnsel wees was J. van Smalen uit Oosterbeek. Een enkele keer werden grillig 
gevormde gaten van anderhalve meter aangetroffen die zijdelings diep uitgeholde 
kommen vertoonden. Een andere merkwaardigheid was de gerichtheid van de 
smalle ruggen. Tijdens het onderzoek was deze gerichtheid het duidelijkst te zien bij 
het gedeelte van het karrenveld, dat het dichtst bij de keileemwand lag. 
 

        
 
Crommelin merkte op dat de verweerde kalksteen nauwelijks ‘gesteente’ was te 
noemen. Het was eerder te vergelijken met gesteentegruis. De fijngelaagde kalksteen 
viel in kleine brokjes uiteen, die zelf bij de geringste druk een fijn poeder opleverden. 
Dit verweringsresidu van de muschelkalk vormde de substantie waaruit de karren 
werden gemodelleerd. Crommelin vroeg zich af of de verschijnselen wel als echte 
karren waren te beschouwen. Onder echte karren worden grillige oplossingsvormen 
verstaan, die uit min of meer diepe spleten bestaan, die door vaak scherpe kammen 
worden gescheiden. Ze komen voor in massieve, homogene kalksteenformaties. 
“Wellicht is het beter om in de Winterswijkse situatie van pseudo-karren te spreken”, 
aldus Crommelin. 
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Naar aanleiding van de artikelen van Oestreich en Crommelin reageerde dr. Jacoba 
Hol in het volgende nummer van het tijdschrift met de opmerking dat overeen-
komstige verschijnselen in de krijtafzettingen van de St. Pietersberg bij Maastricht 
aanwezig waren. Hierop was reeds in 1938 door F.H. van Rummelen in het 
verzamelwerk “De Sint Pietersberga” (samengesteld door ir. D.C. van Schaik)  
de aandacht gevestigd. 
 
In recente jaren zijn soortgelijke verschijnselen door Gerard Goris in de Muschelkalk-
groeve van Winterswijk aangetroffen (zie zijn foto’s bij dit artikel). Wellicht de 
moeite waard om daar in de toekomst nog weer eens wat aandacht aan te besteden! 
 
Tekst: Willem Peletier.  Foto’s: Gerard Goris 
 
Bronnen: 
 

 Dr. R.D. Crommelin, Een karrenveld in Winterswijk. Tijdschrift van het 
Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, maart 1943, pag. 155 t/m 163. 

 Prof. Dr. K. Oestreich, Beschouwingen omtrent een blootgekomen karstoppervlak bij 
Winterswijk. Tijdschrift van het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, maart 
1943, pag. 163 t/m 166. 

 Dr. Jacoba B.L. Hol, Een fossiele karstoppervlakte in Zuid-Limburg, Tijdschrift van 
het Nederlandsch Aardrijkskundig Genootschap, mei 1943, pag. 297 t/m 300. 
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Eerste mobiele organismen leefden 2,1 miljard jaar geleden  
 
De eerste zichzelf voortbewegende organismen leefden ongeveer 2,1 miljard jaar 
geleden. Onderzoekers hebben ichnofossielen gevonden in het West-Afrikaanse 
land Gabon die dat zouden bewijzen.  
 

 
De oudst bekende kruipgangen ter wereld. 
 
De buisvormige fossielen zijn volgens de onderzoekers ontstaan doordat kleine 
organismen zich voortbewogen door zachte modder. Volgens de wetenschappers 
waren de organismen waarschijnlijk op zoek naar eten en leefden ze in een ondiep 
zee-ecosysteem. De gevonden fossielen, waarvan de langste circa 17 centimeter is, 
zijn zo'n anderhalf miljard jaar ouder dan de vorige 'oudste' mobiele levensvormen. 
Hoe het organisme eruit heeft gezien blijft de vraag, want alleen van de kruipgangen 
zijn resten gevonden (zie afbeelding). 
 
Zeeleven verscheen zo'n vier miljard jaar geleden op aarde in de vorm van eencellige 
bacteriële organismen. Maar die oudste levensvormen hadden niet het vermogen 
zichzelf te verplaatsen. Zoals nu blijkt duurde het tot zo’n 2,1 miljard jaar geleden 
voordat organismen in staat waren zich op eigen kracht voort te bewegen.  
Miljarden jaren bleven de organismen primitief en relatief ongecompliceerd. De 
eerste gewervelde dieren verschenen pas ongeveer 525 miljoen jaar geleden, de 
dinosaurussen 230 miljoen jaar geleden en de eerste mens zo'n 300.000 jaar terug. 
 
 
Bron: NOS, februari 2019 
 

https://nos.nl/artikel/2177091-homo-sapiens-leefde-al-veel-eerder-dan-gedacht.html
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Ontdekt: wonderwereld vol zeebeesten uit ‘oerknal’ van het leven 
 
Zo’n 518 miljoen jaar geleden vond er in het huidige China een onderzeese 
modderverschuiving plaats. Nu hebben paleontologen de versteende slachtoffers 
van de ramp teruggevonden: een wonderlijke schatkamer vol absurde zeedieren, 
uit een tijd die bekendstaat als de ‘oerknal’ van de moderne evolutie. 
 

 
Een van de nieuw ontdekte zeedieren uit China.  Afbeelding: Science 
 
De nieuwe laag versteende diertjes is misschien nog wel spectaculairder dan de 
‘Burgess Shale’ in Canada, werelderfgoed en alom bekend als de meest sensationele 
plak versteend zeeleven ooit gevonden, schrijven de Chinese en Amerikaanse 
ontdekkers in vakblad Science. De nieuwe schatkamer, waarvan men het bestaan tot 
dusver zorgvuldig stilhield, leverde al haast 4.500 fossielen en ruim honderd soorten 
op, waarvan de meeste nog onbekend voor de wetenschap. 
 
De wezens zouden op een doek van Jeroen Bosch niet misstaan. Denk aan tentakels 
die uit de zeebodem omhoog reiken, drijvende zakjes voortgestuwd door een soort 
vogelveer, of aan bizarre kwallen met een soort slurf eronderuit. Ook vonden de 
onderzoekers zeesterachtige wezens met tientallen vertakkende puntarmen, 
wellustig opbollende zeeanemonen en een merkwaardige wandelende zeeworm met 
een rond kopje eraan. Je zou er haast eng van gaan dromen, ware het niet dat de 
wezens bij leven niet veel groter waren dan figuurtjesvermicelli. 

http://science.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.aau8800
http://science.sciencemag.org/cgi/doi/10.1126/science.aau8800
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Reconstructie van de zeebodem in China, 518 miljoen jaar geleden.  Afbeelding: Science 
 
De dierentuin fossiliseerde op een uniek moment: tijdens de zogeheten ‘Cambrische 
explosie’, een soort geboortegolf van de evolutie. Om de een of andere reden begon 
het leven rond de 540 miljoen jaar geleden opeens wild te experimenteren met 
nieuwe vormen en lichaamsplannen. Het gevolg was een ware soortenexplosie in zee 
– op het land leefde nog niets – van talloze klassen en nieuwe vertakkingen aan de 
boom van het leven. Hoewel de meeste soorten allang weer zijn uitgestorven, bouwt 
het leven nog altijd voort op veel van de levenstakken die in die tijd ontstonden. 
 
In Zuid-China vonden fossielenzoekers ook al eens een versteende laag met wezens 
van kort na de Cambrische explosie. Maar de nieuwe fossielen, duizend kilometer 
noordelijker gevonden in de provincie Hubei, zijn zelfs nog gaver, mailt de 
Amerikaanse deelnemer aan het onderzoek, Bob Gaines, desgevraagd vanuit China. 
‘Ze zijn volkomen ongeschonden, alsof ze nog maar net zijn gefossiliseerd. De meeste 
wezens zijn weekdieren zoals kwallen en wormen, die normaal geen schijn van kans 
maken om te fossiliseren. Maar hier zijn ze uitzonderlijk bewaard, met details van 
zacht weefsel zoals ogen, kieuwen en spijsverteringskanaaltjes.’ 
 
Een ‘ongelooflijk belangwekkende vondst’, reageert ook paleontoloog Jelle Reumer, 
niet betrokken bij de vondst. De nieuwe vindplaats lag immers weer wat verder van 
de kust af dan bijvoorbeeld de Burgess Shale, en biedt zo een inkijkje in een andere 
leefomgeving. ‘Die Cambrische explosie was nog veel heviger dan we konden 
bedenken’, zegt Reumer. ‘Je ziet ook hier weer een krankzinnige rijkdom aan soorten. 
Sponzen, zeewormen, vroege gewervelden, kleine leuke trilobietjes; je ziet het hier 
allemaal.’ 
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Nieuw ontdekte zeewezens uit China.  Afbeeldingen Science 
 
En dan houden de wetenschappers hun kaarten nog voor zich, bekent Gaines. ‘We 
hebben ook nog wat heel vreemde raadsels: dieren waarvan de lichaamsbouw zo 
fundamenteel afwijkt dat we ze niet kunnen onderbrengen in enige bestaande 
categorie. Sommige daarvan houden we nog even stil, voor toekomstige artikelen.’ 
Want dat de wetenschappers nog jaren werk hebben aan de plak, staat vast. Zo kan 
het team de eerste echte ontdekking voor in de biologieboeken nu al bekendmaken: 
in de leemlaag zitten ook de vroegste stekelwormen, een stam van zilvervis-achtige 
zeewormpjes die inmiddels duizenden soorten omvat. ‘We hebben het hier enorm 
naar onze zin bij het verkennen van deze nieuwe fossielenlaag’, mailt Gaines.  
‘En de noodles zijn hier trouwens ook geweldig.’ 
 
 
Bron: de Volkskrant, Maarten Keulemans, maart 2019 
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Fossiel ontdekt van oerzeekomkommer met 45 tentakels 
 

 
 
Britse wetenschappers hebben een circa 430 miljoen jaar oud fossiel ontdekt van  
een nieuw soort zeekomkommer. De onderzoekers hebben het bijzondere wezen 
de naam Sollasina cthulhu gegeven, naar de fictieve zeegod Cthulhu, die tentakels 
op zijn kop had en voorkomt in de fantasyverhalen van de Amerikaanse schrijver 
H.P. Lovecraft. 
 
De prehistorische zeekomkommer had 45 'tube-achtige' poten, die hij gebruikte om 
over de bodem van de oceaan te kruipen en voedsel naar binnen te schrapen. Het 
zeedier had de afmetingen van een grote spin. Het fossiel lag miljoenen jaren 
verborgen in een stuk gesteente waar vaker fossielen van zeedieren zijn gevonden in 
de Engelse plaats Herefordshire. 
 
Uiterlijk wijkt sterk af van moderne zeekomkommer 
De onderzoekers gebruikten 3D-techniek om het zeediertje te reconstrueren. Hoewel 
Sollasina cthulhu familie is van de huidige zeekomkommers, wijkt het uiterlijk van 
het oerdier sterk af van de zeekomkommers die wij vandaag de dag kennen. 
Zo zijn de pootjes van moderne zeekomkommers naakt, maar had de cthulhu daarop 
een soort schubben. Volgens de onderzoekers toont dit aan dat zeekomkommers hun 
skelet in de loop van miljoenen jaren geleidelijk veranderden. Het onderzoek dat 
gedaan is door wetenschappers van vijf verschillende Engelse universiteiten, 
waaronder Yale en Oxford, is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift 
Proceedings of the Royal Society B. 
 
 
Bron: NU.nl, april 2019 
 

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2018.2792
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Programma verenigingsavonden NGV Afdeling Winterswijk 
 

 
 

     Winterswijk rocks! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma tweede helft 2019 
 
Ma. 09 sept. Hans Sanders, voorzitter Gea. Een geologische rondreis door Marokko. 

Naast vindplaatsen komen ook musea en cultuur aan bod. 
 
Ma. 14 okt. Nog nader in te vullen.  
 
Ma. 11 nov. Een avond met ‘leden voor leden’. Het is de bedoeling dat een aantal 

leden korte lezingen / praatjes houden over diverse zaken die met geo-
logie, vondsten, e.d. hebben te maken. 

 
Ma. 09 dec.  Pieter Gaemers. Vierdimensionale reconstructie van het mariene Boven-

Paleoceen en het Onder-Eoceen in de Centraal Zuidelijke Pyreneeën. 
 
Programma eerste helft 2020 
 
Ma. 13 jan. Edy Kwak. Tocht door Zuid-Amerika. 
 
Ma. 10 febr. De jaarvergadering. 
  Na de pauze ‘onze’ AnnaWil, met een lezing over oker. 
 
Ma. 09 mrt. Een geologisch verhaal door Jelle Reumer. 
 
Ma. 13 apr. Eric Mulder. Over het ontstaan van het leven. 
 
Ma. 11 mei Een avond met ‘leden voor leden’, maar nu met een andere invulling. 

Te denken valt aan korte demonstraties; een inkijkje in je verzameling; 
het opbergen van je vondsten, etc. 

 
Zoals gebruikelijk worden de bijeenkomsten gehouden in de Zonnebrinkkerk. 
Adres: De Zonnebrink 61, Winterswijk. Aanvangstijd: 20.00 uur. 
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Mogelijke excursies                  

 

  Emmerich. Locatie is vermoedelijk weer toegankelijk. 
 

  Museum Hofland. Misschien in combinatie met windkeien zoeken. 
 

  Herhaling van de excursie naar de Needse Berg 
 

  Markelo 
 

  Bad Essen e.o. Tongrube Wallenhorst en Wehrendorf. Ca. 2 uur rijden. 
 

  Misburg/Höver (2 dagen. Afhankelijk van de belangstelling) 
 

  Museum De Scheper, Eibergen 
 

  Rheine, Wettringen 
 
 
 
 
 

Het afdelingsbestuur 
 
Naam     Functie    Aftredend in 
 
Gerard Goris    Voorzitter (waarnemend)  2020 
 
Jan Drent    Secretaris    2020 
      
A.W. Rumpt van Dokkumburg Penningmeester   2024 
 
Jos Lankamp    Lid     2020 
 
Pieter Gaemers   Lid     2024 
 
                                           
Statutair kan het bestuur verder aangevuld worden tot zeven personen. 
Kandidaten wordt verzocht zich bij één van de bestuursleden te melden. 
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Unieke vondst:  
Fossielen tonen de meteorieteninslag die dino’s deed uitsterven 
 
‘De ontdekking van de eeuw’ binnen zijn vakgebied noemde geofysicus Jay 
Melosh van Purdue University het. Hij heeft het over een soort van fossielen-
snapshot van de dag waarop bijna 66 miljoen jaar geleden een meteoriet insloeg 
op onze planeet. De gesteentelaag levert uniek bewijs voor de theorie dat de 
meteoriet in één klap een einde maakte aan het bestaan van de dinosaurussen. 
 

 
Onderzoekers vonden onder meer fossielen van vissen die op de dag van de meteorieteninslag 
het lieven lieten. © AFP 
 
De aarde beefde zoals de moderne mens dat nooit nog ervaren heeft, vermoedelijk 
met een kracht van 10 of 11 op de schaal van Richter. Het regende vuur en 
gesteentes. Zesenzestig miljoen jaar geleden, aan het einde van het Krijt, werd bijna 
alle leven op onze planeet door de enorme inslag van een meteoriet uitgeroeid. De 
bekendste soort die eraan moest geloven: de dinosaurussen. Bekendste restant van 
de inslag: de Chicxulubkrater op het Mexicaanse schiereiland Yucatán. 
 
Wetenschappers hebben onder leiding van Robert DePalma bewijzen van die fatale 
meteorieteninslag in Mexico ontdekt in een gesteentelaag in wat nu Noord-Dakota in 
de VS is, zo’n 3.000 km ten noorden van de krater. Ze vonden er al in 2014 vissen met 
gloeiend glas in de kieuwen, afkomstig van het brandende puin dat na de inslag 
hoog in de lucht werd geslingerd en daarna terug op aarde neerdaalde. Ze vonden 
ook verkoolde bomen, bewijs van de tsunami die na de inslag het land overspoelde 
en gesmolten barnsteen. 
 

https://www.ad.nl/wetenschap/unieke-vondst-fossielen-tonen-de-meteorieteninslag-die-dino-s-deed-uitsterven~a547a215/144618156/
https://www.ad.nl/wetenschap/unieke-vondst-fossielen-tonen-de-meteorieteninslag-die-dino-s-deed-uitsterven~a547a215/144618156/
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Onderzoeker van de University of Kansas, Robert DePalma aan het werk op de site. © AFP  
 
Op zijn beurt stuitte  Nederlander Jan Smit van de Vrije Universiteit Amsterdam met 
zijn team op voetsporen van dinosaurussen, van net voor hun uitroeiing. Een van de 
voetafdrukken is afkomstig van een plantenetende Hadrosaurus, de andere van een 
vleesetende dino, mogelijk een kleine Tyrannosaurus Rex. ,,Definitief bewijs dat de 
dinosaurussen nog leefden op het moment van de inslag”, aldus Smit. ,,Ze liepen 
rond en zaten elkaar na op het ogenblik dat ze weggevaagd werden door een helse 
vloedgolf. Maar er was méér dan alleen de dino’s. De tsunami-afzetting bevat ook 
mierennesten, wespennesten, kwetsbare bewaarde bladeren, en vissen die bewaard 
bleven zoals ze waren op het moment van hun overlijden.” 
 
Jay Melosh maakte geen deel uit van het onderzoeksteam, maar deed wel 
redactiewerk voor het wetenschappelijke artikel dat vandaag verscheen in 
Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). Hij is danig onder de indruk. 
,,Dit is de dodelijke klap bewaard op één bepaalde plaats, dit is spectaculair”, zei de 
specialist. Hij noemde het zelfs de ‘ontdekking van de eeuw’ binnen zijn vakgebied. 
Andere experts hebben kritiek op het feit dat de bewuste plaats- die zich uitstrekt 
over de twee Dakota’s, Wyoming en Montana - afgeschermd wordt voor 
onderzoekers van buitenaf. Zij krijgen nauwelijks of geen toegang tot de beroemde 
Hell Creek-formatie, waar al die interessante fossielen als stille getuigen van de 
meteorieteninslag liggen. Het is een fossielenschat met resten van dinosaurussen, 
zoogdieren, reptielen en vissen, allemaal dieren die tussen 65 en 70 miljoen jaren 
geleden vastzaten in klei en gesteentes. Volgens Jan Smit is die beperkte toegang 
nodig als bescherming tegen plunderaars. 
Ook kreeg Robert DePalma kritiek omdat hij in The New Yorker had gesproken over 
een heus dinokerkhof. DePalma’s collega, Jan Smit, heeft dat al ‘overdreven’ 
genoemd, maar bevestigde dat de fossielenrijkdom enorm is. 
 
Algemeen Dagblad, Joeri Vlemmings, april 2019 
  

https://www.ad.nl/wetenschap/unieke-vondst-fossielen-tonen-de-meteorieteninslag-die-dino-s-deed-uitsterven~a547a215/144637484/
https://www.ad.nl/wetenschap/unieke-vondst-fossielen-tonen-de-meteorieteninslag-die-dino-s-deed-uitsterven~a547a215/144637484/
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Over het leven en werk van:  
 
J.B. Bernink (1878-1954) 
 
Johannes Bernardus Bernink werd in Denekamp geboren op 24 januari 1878 als zoon 
van schoenmaker Gerardus Bernink en Lena Kokkelder. Johannes Bernardus Bernink 
was gehuwd met Hendrika Maria Ubbink. Uit dit huwelijk werden vijf kinderen 
geboren, allen dochters. Johannes Bernink overleed te Denekamp op 18 april 1954. 
 
Johannes Bernink bezocht de normaallessen te Oldenzaal, behaalde in 1897 de akte 
voor onderwijzer en werd vrijwel direct als zodanig benoemd aan de dorpsschool 
van zijn geboorteplaats, waar hij tot het bereiken van zijn zestigste levensjaar les 
heeft gegeven. Zijn natuurhistorische verzameling, waarmee hij als twaalfjarige was 
begonnen, groeide uit tot het museum Natura Docet, officieel geopend op Tweede 
Pinksterdag 1911. Tot aan zijn dood bleef Bernink eraan verbonden, eerst als 
eigenaar, sinds 1922 als directeur en ten slotte als adviseur. 
 

  J.B. Bernink 
 
Tijdens zijn dagelijkse wandelingen door een toen nog ongerepte natuur (tweemaal 
tien kilometer) naar Oldenzaal, waar hij aan de Normaalschool de opleiding tot 
onderwijzer volgde, observeerde hij de bijzonderheden en veranderingen van de 
natuur in alle seizoenen. Bij de jonge Johannes Bernink ontwaakte de belangstelling 
voor planten en dieren. De studie daarvan begon met het voor 35 cent (zuinig 
bijeengespaarde zakcentjes) aanschaffen van een half uit de band hangende Suringar, 
een plantendetermineer-boek. Zo werd zijn motto voor werk en leven gevormd:  
Natura Docet – de natuur onderwijst – wat hij tijdens de bijeenkomsten van de 
(jeugd)natuurclub ‘Klimop’ op de woensdag- en zaterdagmiddagen ook met grote 
gedrevenheid in praktijk bracht. 



 
37 

 

Al bij het behalen van de onderwijzersakte kon hij in zijn herbarium de helft van de 
Denekamper flora tonen. In 1910 was dat uitgegroeid tot 1200 soorten, een insecten-
verzameling van 1800 exemplaren en de nesten en eieren van zo'n honderd vogel-
soorten, alsmede een aantal opgezette vogels, sinds 1904 door hemzelf 'opgestopt'.  
 
Bernink was een ouderwetse meester, de toenmalige titel voor een dorpsonderwijzer 
die bewaard bleef in de officiële naam voor de achterban van het door hem gestichte 
museum: Vereniging van Vrienden van Meester Berninks museum Natura Docet.  
Hij huldigde het principe 'aanschouwen doet leren' en zette dus een stoel voor de 
klas, wanneer het in de taalles over een stoel ging. Om dezelfde reden bracht hij 
natuurproducten mee naar school.  
 
Het begin van zijn beroepsleven viel samen met het verschijnen van de tweede 
jaargang van het tijdschrift De Levende Natuur, waaraan E. Heimans en Jac. P. 
Thijsse leiding gaven. Bernink abonneerde zich erop en kwam al gauw in contact met 
deze pioniers van de natuureducatie in Nederland. Bernink en zijn collega M.J. van 
Sambeek te Enschede (die het natuurmuseum daar stichtte) werden door hun 
inspanningen om de bevolking bewust te maken van de natuurrijkdommen van 
Oost-Overijssel tot de Twentse Heimans en Thijsse.  
 
Was Van Sambeek voornamelijk museumman en onderzoeker, Bernink was 
daarnaast ook publicist. In tal van kranten- en tijdschriftartikelen en in een aantal 
boeken beschreef hij de inhoud van Twente's natuurlijke schatkamer. Later breidde 
hij zijn werkterrein uit toen hij, door Eli Heimans geïnspireerd, ook de geologie ging 
beoefenen. Nog vóór Heimans ontdekte hij de schoonheid en de merkwaardige 
bodem van het Geuldal.  
 
Tot zijn plantkundige ontdekkingen behoort de eerste Nederlandse vondst (op het 
landgoed Singraven bij Denekamp) van de Schedegeelster (Gagea spatacea) in 1899. 
Bernink was toen twintig jaar oud. In de wereld van biologen werd zijn naam steeds 
meer genoemd en toen in februari 1910 De Levende Natuur zijn oproep plaatste om 
steun bij het oprichten van Natura Docet, kreeg deze een aanbeveling mee van 
niemand minder dan prof. dr. Hugo de Vries, grondlegger van de mutatietheorie.  
 
Aan De Levende Natuur heeft Bernink sinds 1900 meegewerkt. Met Heimans werd 
hij dikke vrienden. Maar ook andere bekende figuren waardeerden hem en steunden 
zijn museumplannen, die overigens zonder Heimans en Thijsse nooit verwezenlijkt 
zouden zijn. Berninks oproep om steun verscheen ook in het Twentsch Dagblad / 
Tubantia en met giften van één tot honderd gulden kwam een bedrag van ƒ 1.100,-  
bijeen, en vooral  dankzij de inbreng van Twentse industiëlen als de families Van 
Heek, Scholten en Jannink kon in 1911 het eerste Museum Natura Docet tot stand 
komen bij het ouderlijk huis van Bennink, waarmee de bouw van het eerste museum 
van start ging. Het gebouw bleek al gauw te klein. Bernink, steeds actief in het veld, 
met de pen, maar ook met lichtbeelden, lezingen, rondleidingen en excursies, 
bereidde de geesten voor op de bouw van een nieuw museum.  
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In 1913 werd de Vereniging Natura Docet opgericht en nog tijdens de Eerste 
Wereldoorlog werd de overdracht van het museum en de aankoop van bouwgrond 
geregeld. Er moest veertig mille op tafel komen. Een landelijke bedelactie leverde ƒ 
47.000,-  op en aan de Oldenzaalsestraat, waar het nu nog staat, kwam in 1922 het 
nieuwe Natura Docet tot stand, inclusief een woning voor de directeur en zijn gezin. 
De fondsen hiervoor waren bijeengebracht door de Vrienden van Natura Docet,  
door de hiervoor genoemde bekende Twentse textielfamilies, nu aangevuld met 
(natuur)vrienden uit het hele land. Bernink onderhield vele contacten inzake het 
museumbedrijf en de studie der natuur. Heimans en Thijsse waren geregeld zijn 
gasten evenals een grote groep hoogleraren en studenten van de Universiteiten van 
Amsterdam en Leiden. Niet alleen zijn vrouw, maar ook zijn dochters hielpen volop 
mee bij het ontvangen van bezoekers. De Levende Natuur had voor contacten met 
andere natuurminnaars in Twente gezorgd en in januari 1903 behoorde Bernink tot 
de oprichters van een Twentse afdeling van de Nederlandsche Natuurhistorische 
Vereeniging. In 1909 koos men hem in het hoofdbestuur, waar hij de taak van 
conservator kreeg.  
 
Zijn gezin, zijn museum en zijn werk als onderwijzer waren geen belemmering voor 
het veldwerk in de natuur, waarbij hij meestal door vrienden werd vergezeld. 
Vanouds waren dat vooral de plantenkenner M.J. Blijdenstein en de kunstschilder 
H.B. Bolink. Bolink werd de voornaamste illustrator van Berninks boekje ‘Ons 
Dinkelland’. De eerste druk daarvan verscheen in 1916, de tweede al twee jaar later, 
waarna in 1926 de sterk aangevulde derde druk uitkwam. Hiervan werd in 1978, bij 
de viering van Berninks honderdste geboortejaar, een reprint gemaakt, uitgegeven 
door de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten. In 1932 werkte Meester 
Bernink, zoals hij in en buiten Twente bekend was geworden, mee aan Geologie voor 
natuurvrienden van L.B. Bos en in 1942 verscheen zijn eigen geologieboek De Keien 
onzer Heiden. ‘Ons Dinkelland’ verbreidde zijn faam en die van zijn museum. 
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Twee onderwijsmensen vonden elkaar en schreven samen het boek ‘Geologie van 
Nederland’. Van der Lijn was toen hoofd van het rijksopvoedingsgesticht in 
Amersfoort en Bernink directeur van Natura Docet in Denekamp.  Het boek 
verscheen in december 1917.  Het was in één jaar uitverkocht. Elk van hen schreef 
zijn eigen hoofdstukken. Het bleek nog niet zo eenvoudig te zijn een foutloos boek te 
maken, want al snel verscheen  een “Beknopte Verbeter- en Aanvullingslijst”. Er 
waren nogal wat geleerden die met hun aan- en opmerkingen hadden gereageerd.  
 

 Bron foto: Stapel van stenen / Facebook. 
 
Op zijn zestigste jaar ging Bernink met vervroegd pensioen als onderwijzer. Als 
museumdirecteur werkte hij door tot na zijn zeventigste. Een goede opvolger bleek 
moeilijk te vinden, totdat na een interimperiode en na het overlijden van de stichter 
op Eerste Paasdag 1954, zijn dochter Heleen (1912-1996) in 1955 de museumfakkel 
zou overnemen. Zij gaf haar baan in het onderwijs op om het werk van haar vader 
voort te zetten. Zij was directeur tot 1977. Zij werd befaamd door haar bezoeken aan 
Twentse basisscholen, met een Daf volgeladen met opgezette vogels, skeletten, 
stenen en fossielen. Zo zette zij een familietraditie voort die tot op de dag van 
vandaag zijn weerklank vindt in Natura Docet Wonderryck Twente. 
 
Willem Peletier 
 

 Natura Docet Wonderryck Twente 
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Twee kleine neefjes van T. rex ontdekt  
 
In het zuiden van de Verenigde Staten hebben paleontologen twee incomplete 
skeletten van een nieuwe Tyrannosaurus rex-achtige dinosaurus ontdekt: 
Suskityrannus hazelae. De fossielen zijn zo’n 92 miljoen jaar oud, schrijven 
Amerikaanse paleontologen in Nature Ecology & Evolution, en stammen uit het 
Midden-Krijt. Dat betekent dat het gaat om vroege voorlopers van de T. rex, die 
leefde in het Laat-Krijt (zo’n 80 tot 66 miljoen jaar geleden). Daarmee biedt deze 
Midden-Krijt-vondst een interessante inkijk in de evolutie van vleesetende 
‘tyrannosauroïde’ dino’s: die werden naar het einde van het Krijt toe steeds groter. 
 

 
Reconstructie van de nu ontdekte Suskityrannus hazelae die langs twee zittende 
‘ceratopsoïden’ (soort: Zuniceratops) loopt. © Illustratie Andrey Atuchin 
 
Onderdeurtje 
Het nieuw ontdekte ‘neefje’ van de T. rex was een onderdeurtje, met een schedel van 
zo’n 30 centimeter lang. Hoewel de twee onderzochte schedels afkomstig zijn van 
jonge dinosauriërs, schrijven de auteurs dat ook een volwassen Suskityrannus hazelae 
fors kleiner zal zijn geweest dan een volgroeide T. rex. Auteur Sterling Nesbitt zegt 
in een begeleidend persbericht dat de soort vermoedelijk een totale lichaamslengte 
van zo’n 2,75 meter had. Ter vergelijk: een volwassen Tyrannosaurus rex kon ruim 
twaalf meter lang worden, met een schedel van zo’n 1,5 meter. 
 
Versmalling middenvoetsbeenttjes 
De nieuwe soort laat zien dat diverse onderdelen van het ‘bouwplan’ van de T. rex – 
waaronder een versmalling van de middenvoetsbeentjes waardoor de dino’s beter 
konden rennen – al evolueerden bij zijn kleinere voorlopers. Suskityrannus hazelae is 
niet de kleinste tyrannosauroïde: in het Vroeg-Krijt leefden er nog kleinere soorten, 

https://www.nature.com/articles/s41559-019-0888-0
https://www.nature.com/articles/s41559-019-0888-0
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waaronder Dilong paradoxus, een primitieve tyrannosauroïde met een lengte van zo’n 
anderhalve meter, die nog geen versmalde middenvoetsbeentjes had. 
Beide fossielen van Suskityrannus hazelae zijn al ruim twintig jaar geleden gevonden: 
de eerste in 1997 door paleontoloog Robert Denton, de tweede in 1998 door Nesbitt – 
destijds een middelbare scholier met een voorliefde voor dinosauriërs. 
Tussen 1998 en 2006 werden de fossielen bewaard in het natuurhistorisch museum in 
Mesa, Arizona, zonder dat wetenschappers precies wisten hoe ze geïnterpreteerd 
moesten worden. Eind jaren negentig waren er nog helemaal geen nauwe verwanten 
van Tyrannosaurus rex bekend. Aanvankelijk dachten de onderzoekers dat ze de 
overblijfselen van een ander type vleesetende dinosaurus hadden gevonden, een 
zogeheten dromaeosaurus, waartoe bijvoorbeeld ook de velociraptor behoort. Pas na 
2006, na de ontdekking van onder meer Dilong paradoxus in Azië, onderwierpen 
Nesbitt en zijn collega’s de fossielen aan aanvullend onderzoek.  
 
Stompe snuit, groot brein 
Naast de aangepaste middenvoetsbeentjes evolueerden ook andere typische T. rex-
kenmerken al in de ‘middenklasse’ van Suskityrannus hazelae en aanverwante 
tyrannosauroïden uit het Midden-Krijt: de robuuste schedel met sterke kaken en 
stompe snuit bijvoorbeeld, en het grote brein.  
De onderzoekers benadrukken dat de vondst ook belangrijk is omdat er tot nu toe 
relatief weinig dinosaurusfossielen uit het Midden-Krijt bekend waren. Die schaarste 
heeft mogelijk te maken met een extreme stijging van de zeespiegel tussen 100 en 80 
miljoen jaar geleden. 
 
Bron: NRC, Gemma Venhuizen, mei 2019 
 
 
 

Wetenschappers ontdekken grootste vleesetende zoogdier ooit 
 
Wetenschappers hebben in Kenia een van de grootste vleesetende zoogdieren 
ontdekt die ooit op aarde heeft rondgelopen. Het leeuw- en tijgerachtige dier, dat 
23 miljoen jaar geleden leefde, woog waarschijnlijk een slordige 1500 kilo en was 
waarschijnlijk bijna twee keer zo groot als een volwassen ijsbeer.  
 
Het nieuws over de vondst is gisteren gepubliceerd  in het vakblad Journal of 
Vertebrate Paleontology. De megacarnivoor leefde in Eurazië, Noord-Amerika en delen 
van Afrika en de Arabische wereld. De Simbakubwa kutokaafrika, wat ‘grote leeuw 
uit Afrika’ betekent in de Afrikaanse taal swahili, moet in staat geweest zijn om 
dieren ter grootte van een olifant en nijlpaard aan te vallen en doden. . . . . . . .  
 
,,Met zijn enorme tanden was Simbakubwa een hypercarnivoor”, zegt 
wetenschapper Matthew Borths van de universiteit van Ohio, een van de 
voornaamste medewerkers aan het onderzoek. ,,Met zijn hoektanden kon hij het 
vlees verscheuren en zijn ijzersterke kiezen en kaken stelden hem in staat om met het 
grootste gemak de dikste botten te breken.” 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02724634.2019.1570222
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02724634.2019.1570222
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Voorstelling van de Simbakubwa kutokaafrika. © AFP/Mauricio Anton  
 
Vier meter lang 
Het uiterlijk van de ‘killer’ is gereconstrueerd door de fossielen te vergelijken met die 
van kleinere soorten die verwant zouden zijn aan het dier. Uiteindelijk kwam daar 
een illustratie uit die volgens de experts een goede indruk geeft.  
Gesteld wordt dat de ‘superleeuw’ veel groter was dan een ijsbeer: een van de 
grootste, nog bestaande vleeseters. Mannetjesijsberen worden 2,3 tot 2,6 meter lang 
en wegen 300 tot 800 kilo. Afgaande op die afmetingen en gewicht zou de 
Simbakubwa kutokaafrika mogelijk bijna vier meter lang zijn geweest.  
 
Onvolledige onderkaak 
Het zoogdier kon geïdentificeerd worden aan de hand van botdeeltjes en een 
onvolledige onderkaak. De fossiele resten werden tientallen jaren geleden al in het 
westen van Kenia opgegraven, maar lange tijd werd aangenomen dat ze 
toebehoorden aan een kleinere soort. Uit nader onderzoek van het Nationaal 
Museum in Nairobi is inmiddels gebleken dat het wel degelijk om een nog niet 
bekende diersoort gaat. Waardoor het dier is uitgestorven, is onbekend. De periode 
waarin het dier moet hebben geleefd, is volgens wetenschappers opmerkelijk omdat 
kleine carnivoren opeens veel groter werden. Waarom dat gebeurde, is niet 
duidelijk.  
 
 
Bron: AD HLN, Tom Tates, april 2019 
  

https://www.ad.nl/buitenland/wetenschappers-ontdekken-grootste-vleesetende-zoogdier-ooit~aaecffc1/145752386/
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Fossil deposit is much richer than expected 
 

Paleontologist analyses finds from the Dutch town of Winterswijk 
 
Near the Dutch town of Winterswijk is an Eldorado for fossil lovers. A student has 
now analyzed pieces from museums and private collections for his master's thesis. 
He found an amazing amount of almost completely preserved skeletons, between 
242 and 247 million years old. The good condition is presumably due to 
particularly favorable development conditions. These make Winterswijk  
a cornucopia for paleontology.  
 
It has long been known that a quarry near the Dutch town of Winterswijk is an 
Eldorado for fossil lovers. But even connoisseurs will be surprised just how 
outstanding the site actually is. A student at the University of Bonn, himself a 
Dutchman and passionate fossil collector, has now analyzed pieces from museums 
and private collections for his master's thesis. He found an amazing amount of 
almost completely preserved skeletons, all between 242 and 247 million years old. 
The good condition is presumably due to particularly favorable development 
conditions. These make Winterswijk, which belongs to the so-called Germanic Basin, a 
cornucopia for paleontology. The study is published in the Paläontologische Zeitschrift. 
 

 
CHW 189 from the private collection of Herman Winkelhorst. The neck of the animal is 
excellently preserved, but the rest is not. One possible explanation may be that this is the 
result of uneven colonization of the carcass by microorganisms and algae, which created a 
protective layer especially around the neck.  Credit: © Photo: Jelle Heijne/Uni Bonn 
 
Jelle Heijne examined exactly 327 remains of marine reptiles for his master's thesis -- 
collected partly from public museums, but primarily from about 20 private 
collections. He was particularly impressed by the high quality of the finds: "Among 
them were more than 20 contiguous skeletons," he emphasizes. "Only very few 
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complete skeleton finds are known from the other sites of the Germanic Basin, which 
stretches from England to Poland." 
 
In his study, the 25-year-old investigated the question of why the bones, which are 
over 240 million years old, have been preserved so well here. The reason is probably 
a combination of fortunate circumstances: At that time the Germanic Basin was a sea, 
which was extremely shallow in today's Winterswijk. This is illustrated by the fossil 
footprints of terrestrial animals that were found not far from the reptile bones. The 
region probably resembled today's Wadden Sea of the North Sea coast, but with a 
bottom that was not sandy but covered in lime silt.  
The shallow depth ensured that cadavers quickly hit the ground, where they were 
then covered by sediment. If dead animals float in the water for a long time and are 
tossed back and forth by waves and currents, the probability increases that body 
parts, such as tail, limbs or head, are lost. 
 
Another important factor was a process called "Stick'n'Peel" by paleontologists: The 
animal is colonized by microorganisms and algae that hold the skeleton together like 
a skin. "It was probably these two factors in particular that favored the occurrence of 
well-preserved finds," explains Heijne. In fact, there is some evidence for the 
Stick'n'Peel hypothesis. For example, some skeletons lack individual larger bones, 
while the small bones are complete -- even though the latter are usually most likely 
to be carried away by the water. "Such unusual patterns typically occur when a 
skeleton is unevenly colonized and thus protected," Heijne explains. 
 
It has long been known that Winterswijk stands out among the sites of the Germanic 
Basin. Nevertheless, the large number of high-quality finds is likely to surprise even 
connoisseurs, especially since most of the finds are not accessible to the public. "I 
have been a member of an association of private collectors in the Netherlands for 
years," Heijne explains. This was the ideal contact exchange for his study: "The 
collectors I approached were all proud to be able to contribute to the research on 
Winterswijk." 
 

 
 
Source: www.sciencedaily.com 
 
Story Source: University of Bonn 

 
 
Journal Reference: 
 
Jelle Heijne, Nicole Klein, P. Martin Sander. The uniquely diverse taphonomy of the 
marine reptile skeletons (Sauropterygia) from the Lower Muschelkalk (Anisian) of 
Winterswijk, The Netherlands. PalZ, 2019; DOI: 10.1007/s12542-018-0438-0  
 
 

http://www.sciencedaily.com/
http://www.uni-bonn.de/
http://dx.doi.org/10.1007/s12542-018-0438-0
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Van de redactie 

 
Dank aan alle auteurs en inzenders van tekst- en beeldmateriaal voor  
jullie bijdragen aan dit voorjaar-zomer-nummer van Mozaïek. 
 
Voor iedereen geldt wederom: 
voor de volgende editie graag uw bijdragen mailen aan de redactie: 
 
ahaarhuis@gmail.com    onder vermelding van: ‘Voor Mozaïek’ 
 
Kopij: 

 Tekst dient te worden aangeleverd in Word-format, zonder macro’s   
of bijzondere opmaakprofielen; 

 Afbeeldingen aanleveren met voldoende resolutie in jpg-format; 

 Waar nodig graag een correcte bronvermelding erbij geven. 

 Bijdragen niet in PDF aanleveren! 
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   HOREN & ZIEN SPONSORPLAN 
 

U sponsort samen met Horen & Zien uw eigen vereniging! 

 

Hoe zijn de spelregels? 

Als u bij het ophalen van uw nieuwe bril of lenzen aangeeft welke vereniging u wilt spons-

oren dan zorgen wij ervoor dat er 5% van het aankoopbedrag op de rekening van de club-

kas wordt gestort. 

 

Er zijn enkele voorwaarden: 

- De sponsoring is alleen van toepassing op de bij ZIEN gekochte artikelen. 

- De rekening moet voldaan zijn. 

- De originele nota moet overlegd worden. 

- Elke bon komt maar 1x in aanmerking voor het sponsorplan. 

- U ontvangt de bon direct afgetekend retour. 

 
De sponsoring zal om de paar maanden berekend en overgemaakt worden. 

 
 

HOREN & ZIEN 
 
Misterstraat 14 
NL 7101 EW Winterswijk 
 
T: 0543 - 51 97 77 
F: 0543 - 53 01 71 
E: info@horen-zien.nl 
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